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Abstract
The evolution of wireless network technologies and the increasing need for
service integration and high availability has driven the creation of several research
initiatives in the computer network area. One of those initiatives is called Ambient
Networks, supported by major players in the networking and telecommunication
markets.
Ambient Networks (AN) aims to provide high performance communication
systems that enable wide access to the new services, users and multimedia content. The
Ambient Networks project is developed by the Wireless World Initiative (WWI) in
partnership with telecommunication companies such as Ericsson, Nokia, Elisa, France
Telecom and Vodafone. The AN project introduced the concept of Network
Composition as a mean to enable resource and information sharing, dynamically, on
demand and without the need of (or with minimum) network manager's intervention.
PBMAN (Policy-based Management for Ambient Networks) is a framework that
aims to provide a policy-based management solution for Ambient Networks. One of the
goals of the PBMAN project was to develop a prototype that implemented network
composition concepts, resource sharing and automatic network policy-based
management.
Petri Networks (PN) is a formalism to model systems’ behavior through the use
of mathematics and graphical resources. Petri Nets allows various types of analysis such
as system properties verification and performance analysis (by using Generalized
Stochastic Petri Nets).
This Master Dissertation intended to evaluate PBMAN prototype in conditions
not allowed by the current implementation, what motivated the use of Petri Networks.
Petri Nets were used to check current implementation’s correctness and evaluate its
performance. Developing the PN model helped to find some design and implementation
flaws in PBMAN prototype and allowed to explore scenarios beyond PBMAN project’s
initial scope. Moreover, the model obtained permits to experiment new scenarios easily
without the need to modify the prototype, significantly reducing costs and development
time.
Keywords: Petri Nets, Ambient Networks, Performance Evaluation
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Resumo
A evolução das tecnologias de rede sem fio e a crescente necessidade de
integração e alta disponibilidade de serviços alavancou pesquisa nesta área de redes e
uma das soluções propostas são as Redes de Ambiente.
Redes de Ambiente visam prover sistemas de comunicação de alto desempenho
que possibilitem amplo acesso aos novos serviços, a outros usuários e a conteúdo
multimídia. Este é o principal objetivo do projeto de Redes de Ambiente (desenvolvido
pelo WWI em parceria com várias empresas de telecomunicações, entre elas: Ericsson,
Nokia, Elisa, France Telecom e Vodafone), além de prover sistemas sem fio viáveis que
possibilitem a integração de pessoas e dispositivos. Neste escopo foi introduzido o
conceito de composição de redes para compartilhamento de informações e recursos, de
forma dinâmica, sob demanda e sem a necessidade (ou mínima) de interação de
administradores de rede.
As Redes de Petri representam uma especificação de sistemas através do uso da
matemática e da exploração de recursos gráficos possibilitando diversos tipos de
análise, como por exemplo, verificação das propriedades do sistema, análise de
desempenho e corretude.
O PBMAN (Policy-based Management for Ambient Networks) é um arcabouço
que visa prover soluções de gerenciamento baseado em políticas para Redes de
Ambiente. Este projeto teve como um dos seus objetivos o desenvolvimento de um
protótipo que implementa os conceitos de composição de redes, compartilhamento de
recursos e gerenciamento automático das redes baseado em políticas.
Esta dissertação de mestrado teve como objetivo a modelagem do protótipo do
PBMAN em redes de Petri para verificação da corretude do projeto e análise de
desempenho. O desenvolvimento deste modelo foi importante para que fossem
encontradas falhas de especificação de requisitos no protótipo PBMAN, além de
possibilitar uma extrapolação do escopo do projeto. Essa modelagem permitiu a
realização de testes rápidos sem a necessidade de modificar o protótipo em ambiente
real, reduzindo significativamente custos e tempo de desenvolvimento.

Palavras-Chave: Redes de Petri, Redes de Ambiente, Avaliação de Desempenho

Capítulo 1
Introdução

Neste capítulo é feita uma introdução do conteúdo deste trabalho. Primeiro é
realizada uma apresentação do contexto seguida da motivação para realização desta
proposta. Por fim, um breve resumo do conteúdo de cada capítulo é descrito.

1.1. Motivação e Contexto
A internet evoluiu de uma pequena rede de pesquisa a uma rede de tamanho cuja
grande proporção é difícil mensurar, e hoje representa uma ferramenta importante para a
sociedade atual. Uma grande variedade de aplicações tem surgido apoiada no modelo da
internet, algumas dessas aplicações têm requisitos conflitantes, que o modelo original da
internet ainda tenta resolver.
As Redes de Ambiente [Ambient Networks (ANs)] [1] visam solucionar o
problema de integração entre redes distintas, com o intuito de resolver o problema de
conectividade dos usuários móveis, que se deslocam de uma rede para outra e esses
usuários não desejam ter seus serviços interrompidos por estarem se locomovendo. Este
tipo de problema poderia ser resolvido com a cooperação entre as redes, modelo este
não contemplado pela atual arquitetura da internet.
Entretanto, gerenciar todos os aspectos relacionados à formação e manutenção
de redes de forma dinâmica não é simples. Existem muitos conceitos envolvidos e
muitas técnicas desenvolvidas para tornar mais simples e automático o gerenciamento
de redes como essas.
O gerenciamento baseado em políticas [Policy-Based Management (PBM)] [2] é
uma abordagem para gerência de redes que tem se tornado muito conhecida nos últimos
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anos. Políticas representam alvos de negócio e objetivos que descrevem como os
recursos devem ser alocados ou que tipo de ação deverá ser adotada, levando em conta
um conjunto de regras pré-estabelecidas. No gerenciamento baseado em políticas ações
são tomadas de acordo com o desenvolvimento de redes e condições listadas nas regras
do sistema.
Composição de redes [4], [5], é o conceito principal envolvido em Redes de
Ambiente para tornar possível o acesso instantâneo e dinâmico a serviços e recursos das
redes. Através da composição, redes distintas podem compartilhar recursos tal que um
usuário transitando entre essas redes poderá utilizar seus serviços de forma transparente.
O conceito de composição de redes é ainda bastante novo, e a forma como as políticas
devem ser escritas e o que elas devem controlar ainda não foram definidos. De modo
geral, as políticas de composição [5] devem preocupar-se com todas as questões
relativas à composição de duas redes, como compartilhamento de recursos, tipo de
composição e número de usuários envolvidos.
O Policy-Based Management for Ambient Networks (PBMAN) [5] é um projeto
desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa de Redes e Telecomunicações (GPRT) da
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em parceria com a Ericsson. No escopo
deste projeto foi desenvolvido um arcabouço que visa prover soluções PBM para ANs.
Este arcabouço foi implementado e, atualmente, é capaz de mostrar como funcionam os
principais conceitos de Redes de Ambiente. Este protótipo está em sua segunda fase,
PBMAN2.
O protótipo do PBMAN foi desenvolvido, no entanto, sem que tenha sido
realizada uma avaliação formal do mesmo. Avaliar sistemas é importante para
identificação de falhas na implementação, apontar pontos onde o projeto pode ser
melhorado além de verificar a compatibilidade de um sistema com os objetivos a que é
destinado. Redes de Petri (RdP) são uma forma de especificação de sistemas explorando
a matemática com as quais é possível realizar avaliações de sistemas, além da
verificação de propriedades estruturais, com as quais se observa a corretude do sistema
modelado.
A proposta deste trabalho é a de desenvolver e modelar o protótipo do PBMAN
em RdP para que, através deste, possa ser realizada uma análise de desempenho e
identificação de falhas no projeto. O modelo desenvolvido tem de ser validado para que
reflita o comportamento do protótipo real. A validação garante a correspondência do

2
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modelo em Petri e permite que novos testes possam ser realizados e extrapolem as
capacidades do protótipo.
A estrutura deste trabalho é apresentada da seguinte forma: no Capítulo 2 é
realizada uma contextualização e apresentação dos principais conceitos inerentes a
proposta apresentada. Em seguida, no Capítulo 3, são apresentados detalhes do projeto
PBMAN, base utilizada para desenvolvimento do modelo em RdP apresentado neste
trabalho. No Capítulo 4 é apresentado o modelo desenvolvido e descritas as principais
características do mesmo. O Capítulo 5 descreve a metodologia utilizada para as etapas
de validação e obtenção de resultado e apresenta os casos de extrapolação realizados
neste trabalho. Por fim, o Capítulo 6 descreve as conclusões deste projeto e cita os
trabalhos futuros.

3

Capítulo 2
Estado da Arte

Este capítulo apresenta detalhes sobre Redes de Ambiente e suas principais
características. Em seguida, detalha os principais conceitos sobre Redes de Petri,
objetivos de sua utilização e propriedades.

2.1. Redes de Ambiente
Ambiente
Redes de Ambiente fazem parte de um projeto da WWI (Wireless World
Initiative) [6] que busca a criação de soluções de rede para dispositivos móveis e
sistemas sem fio de 3ª Geração. A WWI representa um grupo formado por indústrias,
governo e instituições educacionais, cujo principal objetivo é possibilitar a cooperação
de redes heterogêneas pertencentes a outras operadoras e que utilizam diferentes
tecnologias em suas infra-estruturas.
Prover sistemas de comunicação de alto desempenho que possibilitem amplo
acesso aos vários novos serviços, a outros usuários e a conteúdo multimídia é o
principal objetivo do projeto de Redes de Ambiente, além de prover sistemas sem fio
viáveis que possibilitem a integração de pessoas e dispositivos.
O projeto de Redes de Ambiente permitirá escalabilidade e confiabilidade às
redes sem fio, além de prover acesso fácil e rápido a qualquer usuário que utilize esse
tipo de serviço de comunicação. Este projeto permite o uso eficiente de recursos e a
cooperação em um ambiente composto por um grande número de dispositivos,
tecnologias e usuários
Espera-se que o projeto resulte em uma solução de redes sem fio completa e
coerente; uma arquitetura auto-gerenciável que reduza custos operacionais; em um
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protocolo de composição de redes que garanta conectividade, gerenciamento de
recursos, segurança, resolução de conflitos e manipulação de conteúdo. Maiores
informações podem ser encontradas em [23].

2.2. Conceitos de Redes de Ambiente
Atualmente, com o avanço da tecnologia, é comum que as pessoas estejam
conectadas e utilizem diversos dispositivos, tais como: laptops, smart phones e
celulares. No entanto, conectar todos esses dispositivos em um único meio de
comunicação é um problema ainda não resolvido. Redes de Ambiente visam prover este
meio de integração e fazer com que os diversos dispositivos compartilhem um único
plano de controle [Ambient Control Space (ACS)] [7]. Cada Rede de Ambiente tem um
identificador único e pode ser acessível por usuários oriundos de outras ANs.
As principais características de Redes de Ambiente podem ser ilustradas pelo
cenário descrito no “Ambient Networks Description and Dissemination Plan” do projeto
de Redes de Ambientes [8]. Este cenário abrange um trem que desloca uma banda de
rock que fará um show em um evento. Durante o transporte, a banda fica em um vagão
repleto de câmeras e eles estão sendo entrevistados. O vagão da banda representa uma
AN, com a qual as outras redes podem se compor. Nos outros vagões, jornalistas
convidados compõem seus dispositivos a AN da banda, assistem a entrevista e fazem
perguntas através de seus computadores e/ou smartphones. A entrevista também é
transmitida diretamente a telões espalhados no local onde o show irá acontecer e onde o
público já se encontra. Durante todo o trajeto da viagem, a conexão estabelecida entre as
ANs do trem e a rede do show não sofre interrupções, apesar de serem executados
vários hand offs1 no caminho.
O público que comparecerá ao show também pode assistir a entrevista da banda
usando seus smart phones, tanto no local do show como antes de chegarem ao local.
Com a compra do ingresso, usuários passam a ter acesso a AN formada para
transmissão do show e podem utilizá-la da maneira que desejarem, através dos mais
diversos dispositivos.

1

Hand Off é um processo comum a redes de celulares onde usuários passam de uma

rede de acesso a outra de acordo com a qualidade do sinal
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Enquanto a entrevista acontece, os jornalistas podem verificar os e-mails com as
perguntas dos telespectadores em algum dispositivo e manter-se conectado ao vídeo em
outro sem que ocorra degradação do serviço. A videoconferência entre a banda e os
jornalistas fica ativa até a chegada da banda ao local do show. Com a chegada, a
entrevista é encerrada para o evento ter início. No entanto, durante o deslocamento entre
o trem e o palco, o serviço é mantido e o público assiste a todo o trajeto da banda sem
interrupções. As várias câmeras que transmitem o show continuam conectadas durante
todo o evento e todos os presentes podem optar por assistirem o que ocorre no palco
através de qualquer uma das câmeras, somente necessitando a composição à rede.
O cenário descrito apresenta uma variedade de redes, diversos dispositivos,
composição de redes, além de dinamismo e a ausência das operações de gerentes de
rede. Este tipo de cenário, dinâmico e automático, é algo que as Redes de Ambiente
buscam tornar possível.
2.2.1. Novos Conceitos
Redes de Ambiente acrescentam várias características [7] ao modelo de rede
atualmente existente. As três maiores contribuições são a possibilidade de composição
de redes, a melhoria da capacidade de mobilidade e o suporte efetivo da
heterogeneidade de redes.
Composição de Redes: é um mecanismo que foi introduzido pelo Projeto AN,
ainda em desenvolvimento, e almeja-se que seja um processo dinâmico e instantâneo.
Mobilidade: suporta mudanças repentinas nas redes de acesso de forma rápida. O
roteamento é parte importante devido às constantes mudanças na rede, bem como a
capacidade de garantir a qualidade do serviço (QoS).
Heterogeneidade: diferentes tecnologias devem ser integradas de modo a prover
uma solução transparente e segura para o usuário. Diferentes meios de acesso sem fio
serão concentrados por um nível genérico de gerenciamento [Generic Link Layer
(GLL)].
2.2.2. Princípios
Um arcabouço conceitual foi definido e conta com funções de controle
necessárias a realização dos objetivos das ANs. Este arcabouço é baseado em cinco
princípios [9]:
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1. Redes de Ambiente são construídas sobre o conceito de ampla conectividade e
redes abertas de modo que qualquer AN que queira efetuar uma composição,
possa fazê-lo. O objetivo é permitir que todos os serviços de rede estejam
conectados e não somente os nós;
2. O autogerenciamento e auto-composição são bases do conceito das ANs, que
tem como principal característica formar um único bloco logicamente formado e
que não necessita da intervenção de operadores através da composição de redes;
3. Algumas funções propostas pelas Redes de Ambiente podem ser utilizadas nas
redes atuais, como o conceito de conectividade e camada de controle que, nas
ANs, são logicamente separados;
4. . A utilização de novas técnicas para reduzir a arquitetura de controle da rede
como um todo simplifica operações de controle das ANs e permite a
implementação de novas funcionalidades de maneira eficiente e de baixo
custo/benefício. As operações de segurança estarão presentes de forma genérica
em todas as funções de controle da rede;
5. ANs suportam PANs (Personal Area Network) e WANs (Wide Area Network)
através da utilização de um protocolo único de comunicação e tratam um usuário
de cada Rede de Ambiente como um operador de pequena escala. Isso permite
que sejam efetuadas operações sem que o usuário esteja conectado, uma vez que
nem todas as partes da rede estarão conectadas o tempo todo.
2.2.3. Características
Em resumo, as principais características das Redes de Ambiente são:
1. Prover interfaces de controle bem definidas para outras ANs, serviços e
aplicações;
2. Suportar funções de controle através da implementação de um ACS (Ambient
Control Space);
3. Permitir a composição dinamicamente com outras ANs para formar uma nova
Rede de Ambiente.
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2.3. Composição de Redes
Composição de Redes [4] é um dos principais conceitos e também um desafio no
contexto das Redes de Ambiente. O objetivo é permitir a interoperabilidade entre planos
de controle e o compartilhamento de recursos entre as redes. Composições podem ser
consideradas um mecanismo automático de negociação para casos como roaming
(usuário fora de sua rede base) ou acordos de serviço (SLAs), que atualmente são
realizados manualmente.
O processo de composição vai além do simples roteamento de pacotes ou
endereçamento e ultrapassa o que a internet e os dispositivos móveis existentes são
capazes de fazer. A composição habilita o gerenciamento de conexões móveis de forma
segura e dinâmica e, portanto adiciona recursos as redes além de aumentar a eficiência
de serviços.
Quando uma composição de redes acontece, duas ANs se unem e passam a
compartilhar um único ACS, formando então uma nova rede lógica, que pode ter um
identificador novo ou estender um já existente. Essa nova rede será exibida como uma
nova e única rede, apesar de ser formada por duas ANs já existentes. O ACS é
responsável por decidir quais serviços e/ou dispositivos serão compartilhados pela nova
rede.
Os ACS são compostos por várias entidades funcionais (FEs), cada uma com
uma função específica, como controlar a composição, prover mobilidade, segurança ou
controle de tráfego. Essas FEs trabalham de forma independente, mas cooperam para
possibilitar um gerenciamento eficiente da rede. Identificadores são utilizados para
permitir que outras redes entrem em contato e compartilhem os recursos existentes nas
ANs, possibilitando assim a cooperação. Serviços e dispositivos são gerenciados pelo
ACS e tratados como alvos a serem compartilhados através da composição.
Entidades funcionais são responsáveis por realizar a composição e assegurar que
as redes cumprirão o Acordo de Composição (CA).
2.3.1. Características
A composição é uma operação que ocorre entre duas Redes de Ambiente e tem
as seguintes características [10]:
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1. Genérica: o processo não é específico a um tipo de rede e as características de
controle das redes não influenciam no processo. Composições se adéquam aos
ambientes heterogêneos onde existem diferentes tipos de redes;
2. Escalável: composições provêem escalabilidade não somente a dispositivos
isolados, mas também a redes com grande quantidade de nós. O processo é
sempre o mesmo, independente do tamanho da rede;
3. Extensível: pode ser facilmente estendida para incluir novos tipos de
funcionalidades de controle;
4. Plug and Play: composição é um processo automático que funciona sem
intervenção humana (ou requer o mínimo de interação). É executada
dinamicamente e conforme a demanda, sem que haja a necessidade de parar a
rede para tal fim.
5. Customizável: é um processo que pode ser ajustado para atender as preferências
do usuário. A customização pode ser disparada de diversas maneiras:
manualmente, de forma automática, quando se detecta uma nova rede, ou através
de uma requisição de outra AN.
6. Controlável: pode ser controlada por políticas, que é considerado um método
genérico para inserção de preferências como parâmetros de controle a operação.
Outra alternativa é utilizar diferentes tipos de “acordo”, como SLAs, para
customizar ou para restringir operações.
2.3.2. Acordo de Composição
O acordo de composição [Composition Agreement (CA)] [11] define a maneira
como as redes irão se relacionar. Pode ser visto como um contrato entre as Redes de
Ambiente que participam de uma composição e específica regras e políticas que as
redes seguirão. Tal contrato traduz a forma de interação entre as redes e trata de detalhes
de negócio (forma de pagamento, pontos de interação) e também dos detalhes técnicos
(gerenciamento, qualidade de serviço).
Uma composição é, em outras palavras, a negociação e realização de um acordo
de composição, ambos, os processos são preferencialmente do tipo plug and play. Uma
Rede de Ambiente pode fazer parte de múltiplas composições por objetivos diferentes.
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O CA é negociado e criado por entidades funcionais dos ambientes de controle,
coordenados pela entidade funcional responsável pela composição. Ele é criado a partir
do momento que uma AN decide que irá compartilhar recursos e permite que o processo
de composição ocorra. O CA pode ser atualizado a qualquer momento, mas, somente
será aceito quando todos os membros estiverem compostos e concordarem com a
mudança do mesmo. O CA existe enquanto a composição estiver ativa, mesmo que
ocorra mudança de membros.
A estrutura do CA pode ser vista na Figura 2.1, sendo do tipo modular onde cada
parte corresponde a regras que condizem com as condições aceitas por todas as FEs
envolvidas.

Figura 2.1. Estrutura do Acordo de Composição [9]

Um grande número de parâmetros e valores deve ser negociado para fazer parte
do acordo de composição. O processo de negociação é lento e contradiz a idéia de que
deve ser realizado em tempo de execução. Portanto, modelos de CAs podem ser
utilizados para reduzir o impacto desta fase. Um modelo define parâmetros, valores e
customizações que podem ser utilizados por um CA para reduzir o tempo do processo
de negociação.
Um CA tem duas partes distintas: uma genérica (independe da FE) e outra
específica da rede, cada uma podendo conter seções essenciais e opcionais. A primeira
parte consiste de informações genéricas, como tempo de vida do CA, identidades das
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ANs envolvidas e referências as políticas. No CA também são especificados detalhes
específicos de cada AN participante da composição.
No acordo de composição constam informações como: lista de recursos
compartilhados por todas as ANs; condições de uso e forma de compartilhamento;
qualidade de serviço entre ANs; pagamento pelo uso de serviços.
Em um CA as redes participantes podem ter papéis simétricos ou assimétricos.
Num acordo com redes simétricas, todos os participantes devem funcionar da mesma
forma, ou seja, compartilhando dispositivos e recursos de forma semelhante. Em
acordos assimétricos as ANs poderão desempenhar papéis diferentes, umas
compartilhando mais recursos que outras.
2.3.3. Requisitos de Composição
Para que uma composição aconteça, todas as entidades envolvidas devem ter um
identificador único. Este identificador pode ser usado para acessar essas entidades e
podem ser convertidos em um endereço de um nó, quando necessário [10]. Um
identificador de uma AN pode, por exemplo, ser convertido no endereço IP de um
servidor.
Uma importante característica da composição é a possibilidade das Redes de
Ambiente cooperarem independente de suas localizações físicas. Composição Virtual é
um processo que interliga redes distantes e possibilita a troca de pacotes através de
redes de transporte (detalhada na seção 2.3.5).
Para poder efetuar um acordo de composição, Redes de Ambiente devem
suportar alguns procedimentos, entre eles estão a capacidade de criar um novo CA e
atualizar a rede composta; adicionar as ANs a rede composta existente, bem como,
atualizar e remover membros da composição
2.3.4. Algoritmo de Composição
A composição entre duas ANs segue um processo bem definido e seqüenciado
[11]. Este processo inicia com um primeiro contato realizado entre as Entidades
Funcionais de Composição para efetuar uma autenticação e posteriormente um acordo
de composição. Uma vez terminada a fase inicial o processo de composição realiza oito
etapas descritas a seguir:
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2.3.4.1. Descoberta
O principal objetivo desta fase é descobrir redes vizinhas e negociar parâmetros
para estabelecer a conectividade. Uma AN anuncia publicamente os recursos e serviços
que tem a oferecer. A Figura 2. ilustra a fase de negociação ente duas ANs através da
interface ANI.

Figura 2.2. ANs em uma mesma área geográfica [7].

2.3.4.2. Autenticação
Nesta fase, as FEs de segurança executam uma autenticação entre as ANs
envolvidas no processo. A autenticação é baseada numa relação de confiança entre as
redes, a qual é criada de forma transparente e guiada através de políticas. Certas ANs
podem ser não confiáveis e serem repudiadas durante o processo de composição.
Todo esse processo utiliza o HIP (Host Identify Protocol) [7] ilustrado na Figura
2..

Figura 2.3. Autenticação de uma AN [7].

2.3.4.3. Criação do Acordo de Composição
A criação de uma proposta inicial do CA é responsabilidade da FE de
composição (C-FE). Esta proposta usa como base um modelo ou um acordo
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previamente definido. Quando a criação do acordo de composição é realizada a partir de
um modelo, cada FE fica responsável por adicionar conteúdo ao CA e independe do
conteúdo adicionado por outras FEs. No entanto a estrutura do CA é definida pela C-FE
através da utilização de uma série de parâmetros que constituem uma base de
conhecimento própria. Caso seja baseado em um acordo preexistente nenhum tipo de
configuração adicional precisa ser feita.
2.3.4.4. Negociação do Acordo de Composição
Esta fase se refere à negociação a ser realizada pelo CA. Este deve incluir:
políticas que ambas as redes concordaram em seguir; o identificador da rede composta;
a maneira como recursos físicos e lógicos são gerenciados e compartilhados,
participantes da composição, entre outros requisitos. Durante a negociação as ANs
podem trocar informações sobre recursos e dados que possam ser aplicados a políticas.
O CA pode ser negociado de duas formas: centralizada e distribuída. Na
centralizada, C-FEs das ANs envolvidas negociam umas com as outras e consultam
outras FEs na mesma AN. Essas entidades recolhem os dados e corroboram todas as
decisões. Esse tipo de negociação pode ser ilustrado pela Figura 2..

Figura 2.4. Esquema Centralizado [11].

Na negociação distribuída, cada Entidade Funcional negocia independentemente
da unidade de controle que é responsável, controlada pela C-FE. Nessa abordagem, o
processo de negociação é seguido de uma fase de consolidação interna. A sincronização
também é necessária para verificação das políticas e comunicação de referências entre
FEs. Esse tipo de negociação pode ser visualizado na Figura 2..
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Figura 2.5. Esquema Distribuído [11].

2.3.4.5. Realização do Acordo de Composição
Nesta fase o processo de composição é concluído. Na realização do acordo de
composição, elementos de rede são configurados para refletir o resultado do CA criado
ou modificado. Cada AN da rede composta deve, também, atualizar sua própria
configuração.
O CA pode originar três tipos de composição de redes. Na rede Integrada
(Network Integration) o resultado é uma grande AN. Se for o caso de originar uma rede
com compartilhamento de controle (Control Sharing) tem-se uma AN totalmente nova e
no caso de se ter uma Interworking o resultado são duas ANs que cooperam. A Figura 2.
ilustra o resultado da composição para o tipo Control Sharing.

Figura 2.6. AN Composta [7].

2.3.4.6. Requisição de Atualização de um Acordo de Composição.
Um CA pode ser modificado se uma das ANs necessita disto, esta AN envia uma
requisição a AN composta e, se as outras ANs participantes da composição
concordarem com a mudança, o CA é renegociado.
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2.3.4.7. Decomposição
A decomposição acontece quando uma ou mais ANs da rede composta decidem
cancelar o compartilhamento de seus recursos. Neste caso, uma requisição é enviada a
composição ou às redes que a compõem. Posteriormente, uma verificação deve ser
realizada para averiguar se alguma realocação de controle ou recurso será necessária.
Deve ser verificado se a rede que deseja efetuar a decomposição detém alguma
informação necessária ou em uso pela rede composta, caso afirmativo, não poderá
acontecer a decomposição até que a informação deixe de ser necessária. Finalmente, a
Rede de Ambiente que está deixando a composição retorna ao seu estado original.
Quando só existem duas ANs participando da composição e uma quer sair, a
rede composta perde o sentido, portanto, o processo de remoção do CA deve ser
iniciado. De outra forma, só é necessária a renegociação do CA para contemplar as
redes que permaneceram na composição e retirar a referência àquela que está deixando
a mesma.
2.3.4.8. Remoção do Acordo de Composição
Nesta fase o CA deve ser removido. A C-FE organiza todo o processo de
remoção do acordo de composição e é auxiliada por outras FEs. Todas as políticas
aplicadas e as regras devem ser removidas e os recursos alocados são liberados.
2.3.5. Composição Virtual
Composição Virtual [11] é um tipo de composição onde ANs que não estão
fisicamente conectadas podem trocar pacotes através de um protocolo de comunicação
definido no projeto. Essa composição é ilustrada na Figura 2., entre a AN-A e AN-B.

Figura 2.7. Composição Virtual [11].

2.4. Redes de Petri
As Redes de Petri (RdP) [12] representam uma forma de especificação de
sistemas através do uso da matemática, e da exploração de recursos gráficos e
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possibilita diversos tipos de análise, como por exemplo, verificação das propriedades do
sistema, análise de desempenho e corretude.
As RdP foram introduzidas pelo Dr. Carl Adam em 1962, como resultado de sua
tese de doutorado. Este trabalho logo despertou
despertou o interesse e, mais tarde, outros
pesquisadores deram continuidade ao trabalho e desenvolveram a teoria, notação e
representação das Redes de Petri. A tese de doutorado que inicialmente era uma
extensão do conceito das teorias de autômatos foi utilizada
izada em várias áreas como
Computação, Engenharia, etc.
Algumas alterações foram realizadas sobre a teoria inicial de RdP. Extensões
como arcos inibidores e redes temporizadas adicionaram funcionalidades e aumentaram
a representatividade das Redes de Petri.
Petri
2.4.1. Conceitos Básicos
As RdP são, basicamente, formadas por lugares (places),
(
), transições (transitions),
(
arcos (arcs)) e tokens, ilustrados na Figura 2... Existem, em Redes de Petri componentes
ativos e passivos, são as transições e os lugares, respectivamente. Os lugares
correspondem aos estados que um sistema pode assumir e as transições são as ações
efetuadas no mesmo. Arcos definem as ligações entre lugares e transições (arcos que
ligam lugares a transições correspondem as pré-condições
pré
ões de uma ação e os que ligam
transições a lugares, representam as pós-condições
pós condições de um disparo para uma ação
qualquer), e a localização dos tokens indica o estado atual do sistema.

Figura 2.8 - Tipos básicos de Redes de Petri

Na Figura 2. é apresentado um exemplo simples de uma RdP que descreve as
etapas de um dia [13].
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Figura 2.9
2 - Exemplo básico de Redes de Petri[13].

O token no lugar Manhã indica o estado atual do dia. As transições indicam as
ações e os arcos indicam a origem e o destino. No exemplo abaixo o token no lugar
manhã pode ser disparado pela transição entardecer. Desta forma, o token deixaria de
existir no lugar Manhã e passaria
passaria para o lugar Tarde e assim por diante, conforme
fossem sendo disparadas as transições do sistema.
Um lugar pode ser associado a várias transições e uma transição pode ser
associada a vários lugares. Os pesos nos arcos de entrada (lugar-transição)
(lugar transição) e saída
(transição-lugar)
lugar) podem variar. A mudança nos pesos dos arcos altera a forma como
tokens são consumidos ou colocados nos lugares de saída. Na Figura 2.. é ilustrada uma
Rede de Petri com pesos nos arcos.
A Figura 2. representa o esquema de pontos do resultado de um jogo de futebol.
O token no lugar “Jogando
ogando” indica que o jogo ainda está em andamento. Se “Vencer”
for a transição disparada, três tokens serão lançados no lugar de saída para indicar a
soma de três pontos para o time vencedor e outro token é recolocado em “Jogando” para
o início de um novo jogo.
jogo Caso o resultado seja empate,
mpate, somente um token será
colocado no lugar “Resultado
Resultado” e outro em “Jogando”.. Caso o resultado seja uma derrota
(representada
da pela transição “Perder”),
), nenhum token será lançado no lugar resultado e
outro jogo tem início.
Uma transição só será habilitada se o número de tokens nos lugares de entrada
for igual ou superior ao peso do arco que faz a conexão entre o lugar e a transição.
trans
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Figura 2.10 - Exemplo de arcos valorados

2.4.2. Propriedades Comportamentais
Nesta seção são apresentadas as propriedades comportamentais de Redes de
Petri [14].
2.4.2.1. Alcançabilidade
Alcançabilidade ou Reachability é a propriedade que indica a possibilidade de
uma determinada marcação ser atingida pelo disparo de um número finito de transições
a partir da marcação inicial. Ou seja, uma marcação é alcançável se existe uma
seqüência de disparos para atingir tal marcação.
marca
2.4.2.2. Limitação
Limitação ou Boundedness é definida pela seguinte teoria: um lugar é dito
limitado se o número de tokens nele não excede um número k para qualquer marcação
possível. Uma RdP é dita segura (safeness)
(
) se o número de marcas que pode ser
acumulado
do em qualquer lugar da rede for igual a um. Um lugar com esta propriedade é
denominado 1-limitado.
2.4.2.3. Liveness
O conceito de liveness pode ser definido, simplificadamente, como a ausência de
deadlocks2 na rede. Uma rede atende a esta propriedade se, sem considerar
considerar a marcação
2

Deadlocks são situações que duas ou mais atividades em paralelo aguardam uma

pelo término da outra e, desta forma, nunca são executadas.

Capítulo 2 – Estado da Arte

19

alcançada, é possível acionar uma transição qualquer a partir de uma seqüência de
disparos.
2.4.2.4. Cobertura
Cobertura ou Coverability é um conceito diretamente relacionado à
alcançabilidade e ao liveness. Quando se deseja saber se uma marcação M’, ou seja,
combinação específica de tokens em estados específicos pode ser obtida a partir de M
(uma marcação inicial) denomina-se então um problema de cobertura.
2.4.2.5. Persistência
O conceito de persistência está intrinsecamente unido ao tratamento de sistemas
paralelos. Uma rede é dita persistente se o disparo de uma transição qualquer não
desabilita o disparo de outra.
2.4.2.6. Reversibilidade
Uma rede é dita reversível se for possível atingir a marcação inicial a partir de
qualquer marcação. Reversibilidade, no entanto, é um conceito que define um
comportamento que nem todas as redes desejam contemplar.
2.4.2.7. Justiça
Existe mais de um conceito para a teoria de Justiça ou Fairness em Redes de
Petri. Dois tipos básicos de justiça são: justiça limitada (B-Fair), neste tipo, a
quantidade de vezes que uma transição é disparada enquanto a outra não dispara, deve
ser limitada; e justiça incondicional, considerada quando uma seqüência de transições é
finita ou se todas as transições aparecem um número finito de vezes na seqüência de
transições.
2.4.3. Propriedades Estruturais
As propriedades estruturais refletem as características do sistema independente
da marcação da rede, a seguir uma descrição sucinta dessas propriedades [13].
2.4.3.1. Limitação Estrutural
Classifica-se como estruturalmente limitada as Redes de Petri que são restritas
para toda marcação inicial
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2.4.3.2. Conservação
A propriedade conservativa de uma Rede de Petri ocorre quando não existe nem
a criação nem a destruição de recursos na rede, ou seja, o disparo de uma transição não
altera o número de marcas na rede.
2.4.3.3. Repetitividade
Esta propriedade é verificada se existe uma marcação e uma seqüência de
transições relacionadas a ela em que todas as transições da rede são disparadas
ilimitadamente.
2.4.3.4. Consistência
Uma rede é considerada consistente se o disparo de uma seqüência de transições
a partir do estado inicial retorna ao mesmo após o disparo de todas as transições da rede,
pelo menos uma vez.
2.4.4. Métodos de Análise
Nesta seção é introduzido o conceito de invariantes de lugar e transição, métodos
de análise de Redes de Petri [13]. Esses métodos são utilizados para verificação das
propriedades apresentadas nas seções anteriores.
2.4.4.1. Invariantes de Lugar
Os invariantes de lugar correspondem a um conjunto de lugares em que a soma
ponderada das marcas permanece constante depois do disparo de uma seqüência de
transições. Através da obtenção dos invariantes temos os componentes conservativos do
modelo. Se uma rede é dita conservativa a soma das marcas destes lugares permanece
constante.
2.4.4.2. Invariantes de Transição
Os invariantes de transição verificam a existência de componentes repetitivos
estacionários nas RdP. Caso seja possível, a partir do disparo da marcação inicial,
executar uma seqüência de disparos e retornar ao ponto de partida, verifica se a rede tem
componentes estacionários repetitivos, tal fato, corresponde a um comportamento
cíclico.
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2.4.5. GSPN
As RdP não foram modeladas para atender por completo conceitos de
paralelismo e temporização. Redes de Petri Temporizadas (Timed Petri Nets) estendem
o modelo básico adicionando especificações de tempo e são utilizadas para avaliar o
desempenho e confiabilidade de sistemas complexos. As Redes de Petri Estocásticas
[Stochastic Petri Nets (SPNs)] [15] consistem em um formalismo para descrição de
Sistemas Dinâmicos de Eventos Discretos cujo comportamento pode ser representado
através de cadeias de Markov de tempo contínuo. Modelos SPNs nos quais transições
imediatas coexistem com transições temporizadas com atrasos exponencialmente
distribuídos são chamados de Redes de Petri Estocásticas Generalizadas [Generalized
Stochastic Petri Nets (GSPN)] [16].
Utilizar distribuições exponenciais para a definição das especificações temporais
é interessante porque permite que as redes sejam mapeadas em Cadeias de Markov de
Tempo Contínuo [Continuous Time Markov Chain (CTMC)], desta forma, é possível
obter a distribuição de probabilidade de cada marcação em estado estacionário, que é a
base para a avaliação quantitativa do comportamento das redes SPN, expressa em
termos de índices de desempenho.
2.4.5.1. O conceito de tempo em Redes de Petri
O conceito de tempo foi propositadamente evitado no trabalho inicial que tratava
de RdP devido à diferença comportamental que isto poderia inserir nas redes. O fato de
associar restrições de tempos a forma como os sistemas são representados em Petri
poderia alterar o disparo de algumas transições e até fazer com que algumas nunca
fossem disparadas. Desta forma, o modelo deixaria de representar todo o
comportamento da aplicação real e tornaria a modelagem em Petri uma tarefa sem
sentido.
O conceito de tempo obteve importância quando surgiu o interesse na
modelagem de aplicações reais em que a eficiência é sempre um problema de design
relevante.
Ao adicionar tempo as RdP é importante avaliar se esta adição não irá modificar
o comportamento básico do modelo caso o conceito de tempo não seja utilizado.
Manter as características de paralelismo e sincronização no caso das Redes de Petri é
essencial. GSPNs representam a inclusão de funcionalidades úteis na modelagem de
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sistemas sem perder, exceto em alguns casos especiais, a possibilidade de realizar
estudos qualitativos e quantitativos sobre o modelo.
Transições
ransições temporais são graficamente representadas por caixas ou barras largas
e, normalmente, nomeadas com um T no início do token, conforme Figura 2..

Figura 2.11 - Transição Temporal

Uma transição temporal pode
pode ser associada a um contador regressivo que
somente irá disparar a transição quando o seu valor for igual a zero. O tempo
introduzido pode ser associado à duração de uma etapa cujo término decorre de uma
mudança de estado na Rede de Petri, ao tempo de processamento
processamento de uma tarefa, ou a
uma transmissão de mensagem, por exemplo. É importante salientar que a transição está
ativa durante o tempo do contador, mas só será disparada ao término da contagem. Ao
disparo dessa transição, o contador reinicia e espera a próxima vez que a transição seja
habilitada para reiniciar o processo.
Caso ocorra que em determinado momento estejam habilitadas uma transição
temporal e uma transição imediata, a prioridade recai automaticamente sobre a transição
imediata cujo disparo será efetuado assim que esta seja habilitada.
2.4.5.2. O conceito de Arcos Inibidores
O conceito de arcos inibidores [13] é um ponto relevante das GSPNs. Arcos
inibidores representam a adição de um conceito condicional ao modelo de Petri.
Petri Através
dos arcos inibidores transições somente serão habilitadas caso não existam tokens nos
lugares ligados às transições. De maneira análoga aos arcos tradicionais, arcos
inibidores podem conter peso associados. Um exemplo de uma rede com arco inibidor
inibido
pode ser visto na Figura 2... No exemplo, a transição T-1
T 1 está habilitada já que existe um
token no lugar P1, cujo arco tem peso um, e não existe tokens no lugar P2.
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Figura 2.12 - Rede com Arco Inibidor

O conceito
ito de guardas é utilizado para inserção de condições na habilitação de
uma transição. Guardas correspondem a uma expressão condicional que, se satisfeita,
habilita a transição. Esta mesma condição poderia ser expressa através de arcos
inibidores e arcos comuns,
omuns, no entanto, através de guardas, existe uma simplificação no
modelo. Neste trabalho o conceito de guardas foi utilizado em diversas transições para
facilitar a visualização do modelo e melhorar o entendimento de todas as regras de
disparo.
2.4.5.3. Peso e prioridade
ioridade
Outro conceito relevante as GSPNs e também utilizado no escopo deste trabalho
diz respeito ao peso e prioridade de disparo das transições. Numa RdP as transições
imediatas e temporais têm prioridades de disparo diferentes. Enquanto as temporais
apresentam
resentam peso menor que zero, que é a menor prioridade possível, as transições
imediatas são maiores que zero. Desta forma, se existe uma condição onde uma
transição temporal e uma imediata estão habilitadas, então a transição imediata será
disparada. No entanto,
ntanto, caso exista um conflito entre transições do mesmo tipo este deve
ser resolvido através da utilização do conceito de peso.
O peso das transições é um conceito inserido para determinar que transição deve
ser disparada em uma situação de conflito. Os pesos determinam de maneira
probabilística a transição que irá ser disparada.
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2.4.6. Métricas
Nesta seção são apresentadas algumas das métricas que podem ser obtidas
através de modelos de Petri. As métricas apresentadas serviram como base para
obtenção dos resultados desta dissertação.
As seguintes métricas foram utilizadas:
•

Esperança: valor esperado de uma expressão. Abaixo está representada a
expressão para a obtenção do valor médio de tokens para um lugar
desejado (<Lugar>).
E {<Lugar>}

•

Probabilidade: valor que representa a probabilidade de acontecimento de
um evento. A expressão abaixo apresenta o resultado da probabilidade de
acontecimento da <Condição Lógica> especificada.
P {<Condição Lógica>}

As métricas acima foram utilizadas como base para a formação das métricas que
vieram a ser utilizadas para obtenção dos resultados deste trabalho. Outra métrica que
deve ser referenciada é:
•

Throughput: representa a vazão ou velocidade com a qual uma transição
trata uma requisição.

Capítulo 3
Policy-Based Management for Ambient
Networks

Este capítulo apresenta o arcabouço desenvolvido e implementado para
representar os conceitos inerentes a Redes de Ambiente, chamado de Policy-Based
Management for Ambient Networks (PBMAN). Nele serão apresentados os principais
objetivos, características, sua arquitetura e detalhes do protótipo. O modelo proposto no
Capítulo 4 foi construído para representar o funcionamento do PBMAN e possibilitar
que novos testes pudessem ser feitos ao ambiente sem que fosse necessária reconstrução
na implementação.

3.1. Introdução
A gerência de grandes redes tem sido considerada o principal desafio na área de
redes de computadores, principalmente porque demanda de tempo e depende,
essencialmente, da intervenção humana. Com a disseminação de dispositivos móveis e
da tecnologia sem fio este desafio tornou-se ainda maior. Hoje, usuários esperam ter
acesso a rede ilimitadamente, independente de onde estejam localizados fisicamente.
Por mais de uma década, políticas são consideradas a solução para a tomada de
decisão em sistemas auto-gerenciados por não necessitarem da intervenção do
administrador. O estado da arte em tecnologias para o gerenciamento baseado em
políticas [Policy-Based Management (PBM)] inclui o arcabouço de PBM da Internet
Engineering Task Force (IETF) [2]; uma simples solução cliente/servidor que divide as
funções de gerenciamento entre entidades responsáveis por aplicar políticas e pela
tomada de decisões, através do processamento de um conjunto de políticas a respeito de
uma determinada requisição.
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O PBMAN visa prover uma solução PBM para ANs através da aplicação de
políticas ao gerenciamento nas composições de redes. Alguns problemas, no entanto,
afetam diretamente essa proposta de solução. Primeiro, Redes de Ambiente não
abrangem o conceito de aplicações em sua arquitetura. O processo de composição deve
funcionar também para aplicações, por isso, faz-se necessário um mecanismo de
composição unificado que possa trazer essa característica à rede. Segundo, o arcabouço
da IETF para PBM tem algumas limitações para tratar novos desafios propostos pelas
ANs.
No PBMAN políticas são utilizadas para gerenciar uma grande variedade de
aspectos ligados a infra-estrutura das ANs (QoS, mobilidade, etc.) e aplicações (vídeo e
voz) uma vez que elas são o core da arquitetura. Em outras palavras, neste arcabouço,
políticas não fazem o papel de coadjuvantes e sim controlam todas as atividades ligadas
a gerência das redes. Um novo arcabouço de composição, que estende a idéia original
de composição de redes, foi proposto, no PBMAN, para atender a aspectos de
gerenciamento das ANs além de prover uma maneira padronizada e coerente de
escrever políticas.
No PBMAN políticas são escritas em XACML, uma linguagem de políticas de
controle de acesso baseada em XML, padronizada pelo grupo OASIS [17]. Inicialmente
uma linguagem própria para políticas havia sido definida, no entanto, a escolha de
reescrever em XACML ocorreu devido às vantagens conhecidas do uso de padrões em
sistemas.

3.2. Gerenciamento Baseado em Políticas
O gerenciamento baseado em políticas é muito utilizado na gerência de redes.
Políticas representam alvos de negócio e objetivos que descrevem como os recursos
devem ser alocados ou que tipo de ação deve ser tomada, levando em conta um conjunto
de regras pré-estabelecidas. No gerenciamento baseado em políticas ações são adotadas
de acordo com o desenvolvimento das redes e condições listadas nas regras do sistema.
Uma vez que a rede atinge certo estado, as políticas controlam que tarefas devem
ser executadas para corrigir, melhorar, modificar o funcionamento, enfim, customizar a
rede de acordo com os objetivos traçados pelo administrador. Existem diversas
linguagens para especificação de políticas, tais como PCIM/PCIMe [18], XACML [17],
PONDER [19] e outras que utilizam diferentes abordagens para tratar este problema.
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O PBM tenta automatizar tarefas que antes pertenciam
pertenciam aos administradores das
redes, tornando-as,
as, assim, redes autonômicas, cujas propriedades passam a ter melhor
resposta à mobilidade e dinamismo. Políticas representam um conjunto de regras que
ditam como a rede deve reagir dado que certa situação foi atingida.
a
O arcabouço PBM da IETF (Figura
(
3.1)) é um modelo de gerenciamento
composto por Pontos de Decisão de Políticas (PDPs), Pontos de Imposição de Políticas
(PEPs), Repositório de Políticas e a Ferramenta de Gerenciamento de Políticas
Po
(PMT).
Cada entidade tem uma responsabilidade distinta dentro deste arcabouço. O PDP é
responsável por manipular requisições, recuperar políticas no repositório, tomar
decisões e distribuí-las
las aos PEPs. Estas
Est são as entidades nas quais as ações são de fato
implementadas e/ou impostas. O PMT fornece suporte à especificação, edição e
administração de políticas,
políticas normalmente, através de uma interface gráfica. Por fim,
políticas são então armazenadas no repositório de políticas.

Figura 3.1 - Arcabouço PBM da IETF

O arcabouço de PBM proposto pela IETF, no entanto, não contempla cenários
heterogêneos, cujas mudanças acontecem de forma regular. Uma limitação grave deste
arcabouço está relacionada à escalabilidade
escalabilidade do sistema, uma vez que neste modelo um
PDP pode controlar apenas um número limitado de PEPs. Outra limitação é a solução
cliente/servidor, onde características como balanceamento de carga, tolerância a falhas e
auto-configuração
configuração da rede representam pontos críticos.
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3.3. A Arquitetura PBMAN
O principal conceito adotado pelo PBMAN, que surgiu como uma instanciação
do P4MI (P2P
P2P Policy Management Infrastructure)
Infrastructure é o de manter a arquitetura genérica
e simples. Este arcabouço possui uma rede de decisão de políticas
políticas que atende as
requisições dos PEPs, os quais podem ser agentes PEP ou agentes de usuários. Através
do desenvolvimento de um protótipo, novas melhorias foram feitas ao projeto inicial e
novas funcionalidades foram adicionadas. O PBMAN foi desenvolvido durante um
processo cíclico de concepção no qual as fases de elaboração do arcabouço e
desenvolvimento do protótipo se repetiram para refinamento do projeto. O PBMAN está
hoje em sua segunda versão de arcabouço e protótipo, chamada PBMAN2.
A Figura 3.2 representa a arquitetura do PBMAN composta por quatro
elementos: três camadas e uma infra-estrutura
infra estrutura que envolve todo o projeto. O
gerenciamento e armazenamento (storage)
(
) de políticas são colocados em camadas
diferentes, sobrepostas, logo abaixo da camada agente, devido à grande influência do
arcabouço PBM da IETF. No PBMAN, cada serviço ou grupo de serviços dentro de
uma camada é tratado como uma rede diferente, ou seja, no PBMAN existem redes
agente, rede de políticas e rede de armazenamento.
armaz

Figura 3.2. Arquitetura do PBMAN [5].

A camada agente é, na verdade, uma combinação de serviços e aplicações que
interagem entre si e são responsáveis pela maioria das funcionalidades providas por uma
u
AN. Ela é subdividida em Área de Aplicação, responsável por prover serviços
diretamente a usuários e Área de Suporte, responsável por fornecer serviços às
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aplicações. Toda nova aplicação ou serviço agregado à rede é, na verdade, representado
por um nó agente que efetuou uma composição, por isso, a importância desta camada.
A camada de políticas é, de fato, a principal parte do PBMAN. Este nível é
responsável por todo tipo de interação com políticas e acesso ao modelo de informação.
Através da utilização de políticas este nível gerencia as outras camadas da arquitetura de
forma rápida e dinâmica.
A camada de armazenamento, por sua vez, é responsável pela forma como
informações de gerência e outras políticas são guardadas e recuperadas. A eficiência
desta camada influencia diretamente no desempenho do protótipo devido à importância
que as informações têm no PBMAN.
A infra-estrutura de composição não é tratada como uma camada porque é
utilizada por todas as outras três. Ela engloba um conjunto de funções no PBMAN que,
juntas, são responsáveis por fazer com que redes componham umas com as outras e pelo
próprio gerenciamento das redes compostas.

3.4. Componentes PBMAN
Nós de rede representam módulos de software que são executados em máquinas
reais (servidores, desktops, laptops, smart phones, etc.) e podem, cada um, executar
funções distintas necessárias ao funcionamento do arcabouço. O PBMAN distingue três
tipos de nós, cada um associado a uma camada da arquitetura, detalhados a seguir:
Agent-Node (A-Node): A-Nodes, ou simplesmente Agentes, representam hosts,
equipamentos ou dispositivos utilizados por usuários ou por uma rede parar prover
serviços e aplicar políticas. Agentes podem conter duas partes: PEPs e Usuários. Os
primeiros são agentes responsáveis por aplicar políticas como roteadores, firewalls e
servidores de acesso remoto. Usuários representam dispositivos que um usuário real
utiliza para acessar os serviços da AN;
Policy-Node (P-Node): P-Nodes são responsáveis pelo processamento das
políticas no PBMAN. Vários P-Nodes são interconectados através da rede de políticas
para formar uma grande estrutura que funciona como uma unidade e processa todas as
requisições através das políticas;
Storage-Node (S-Node): S-Nodes são nós especificamente designados para
serem repositórios de dados. São responsáveis por permitir que o processo de
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recuperação e armazenamento de políticas e outras informações de gerência aconteçam
de forma dinâmica e automática.
Estes nós devem estar em máquinas físicas atendendo as diversas configurações
dos cenários. No entanto, podem estar em uma única máquina, em máquinas diferentes
ou mesmo pode um nó estar em uma máquina e outros dois em outra.

3.5. XACML
A eXtensible Access Control Markup Language (XACML) é um padrão baseado
em XML que provê uma linguagem de políticas, decisão de controle de acesso e uma
linguagem de resposta para controlar o acesso a recursos [17]. Foi desenvolvida para
prover uma linguagem universal para políticas de controle de acesso, com o intuito de
possibilitar a interoperabilidade em um grande conjunto de ferramentas administrativas
e de autorização.
Adicionalmente aos conceitos firmados na área de gerenciamento, como PDP e
PEP, XACML utiliza outros, como:
•

Requisição de Decisão: Pedido de um PEP a um PDP para processar uma
requisição de autorização;

•

Efeito: O resultado esperado de uma regra satisfeita (“Permit” ou
“Deny”);

•

Requisição de Autorização: O resultado da avaliação de uma política
aplicável, proveniente do PDP para o PEP. Pode ser “Permit”, “Deny”,
“Indeterminate” ou “Not Applicable”, e, opcionalmente, um conjunto de
obrigações;

•

Alvo: Uma seção das políticas (que define sua aplicabilidade) e
requisições de decisão, composta por um recurso, um sujeito e uma ação;

•

Obrigação: Uma operação especificada em uma política que deve ser
realizada por um PEP, em conjunto com a aplicação de uma decisão de
autorização;

•

Condição: Uma expressão que resulta em um “True”, “False” ou
“Indeterminate”.
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A principal limitação da XACML, como linguagem de políticas para ANs, fica
explícita no próprio nome da linguagem: XACML foi desenvolvida para ser uma
linguagem para especificação de políticas de acesso. A necessidade de mais dois tipos
de políticas foi identificada para que a gerência de Redes de Ambiente pudesse ser
realizada. Políticas de configuração são necessárias para configurar alguns serviços,
resultado do processamento de uma requisição de autorização. Por outro lado, ANs
precisam de políticas para gerenciar o processo de composição.
Outras extensões realizadas são:
•

Possibilidade de executar um processo local;

•

Atribuir prioridades para resolver conflitos simples de políticas;

•

Possibilidade de explicitamente chamar a função Directory Service
Lookup para obter informação extra sobre redes, serviços, etc.

3.6. Composição
Composição no PBMAN
Diferentes entidades de redes têm requisitos de composição diferentes. Para
atender a essas diferenças, o PBMAN define classes de composição, porque na prática
essas diferenças são implementadas de forma distinta. Assim, separar composições em
classes diferentes é uma tentativa de obter um projeto otimizado de Redes de Ambiente,
uma vez que dar tratamento idêntico a problemas cujo conceito é diferente não implica,
necessariamente, em uma implementação eficiente.
3.6.1. Classificação de Composições
O arcabouço de composição do PBMAN classifica composição de acordo com
três dimensões: papel desempenhado, escopo e nível de integração. Este último tipo foi
herdado do projeto AN (como citado na seção 2.3.4.5). Classificar por papel se refere à
camada onde a composição acontece. Enquanto que classificar por escopo refere-se à
parte da rede que é afetada pelo processo de composição. Independente da classe, as
redes compostas e o processo de composição são gerenciados pela rede de políticas
(PDN).
As três camadas do PBMAN diferem no aspecto de implementação de
composição, então, de acordo com o papel desempenhado, existem três classes de
composição:
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Composição de políticas: Processo de criação de uma nova rede de
políticas ou da modificação de uma existente;

•

Composição da camada de armazenamento: Processo de criação de uma
nova rede de armazenamento ou da modificação de uma existente;

•

Composição agente: Processo de criação de uma nova rede agente ou da
modificação de uma existente.

Existem três classes de composição relacionadas a este escopo, levando em
consideração o número de nós e o tipo de atividade do processo de composição.
•

Composição de Redes: Processo de composição de duas redes que resulta
na criação de uma nova. O caso da junção de uma rede, sem a criação de
uma nova, é considerado um caso especial e mais simples do processo de
composição de redes;

•

Composição de Nós de Rede: O processo da junção de um nó a uma rede
existente é mais simples que o da composição de duas redes e, portanto, é
dado um tratamento diferente pela infra-estrutura de composição;

•

Composição de Inicialização (Startup): Processo de inicialização de uma
nova rede, quando não é encontrada nenhuma rede para prover o serviço.

Papéis e escopos de composição são mutuamente ortogonais. Isto significa que
em três camadas (Políticas, Armazenamento e Agentes) eventualmente processos
diferentes (Redes, Nós de Rede e Startup) são necessários. No entanto, coletivamente
todos os casos diferentes possíveis são simplesmente referidos como “composição”.
3.6.1.1. Composição de Políticas
Composição de políticas (Policy Composition) pode ser entendida como o
processo de gerenciamento de uma rede de políticas ou, mais precisamente, de uma
Policy Decision Network (PDN). Uma PDN é a rede de P-Nodes interconectados que
provê grande escalabilidade ao PBMAN devido sua natureza distribuída.
Diferentes tipos de PDNs podem ser resultado da escolha e combinação de
tecnologias diferentes e das distintas classes de composição: Estruturada, Ad-Hoc,
Híbrida e Mista. A Figura 3. ilustra uma PDN estruturada que, neste exemplo, é
composta por um conjunto de servidores dedicados implementando ambos os módulos
P-Node e S-Node. Em volta da PDN, muitos A-Nodes são conectados aos P-Nodes.
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PDNs estruturadas são, normalmente, a forma mais comum de redes no PBMAN, dada
a robustez em tratar um grande número de usuários.

Figura 3.3 - PDN Estruturada

Uma PDN AD-Hoc é uma rede formada dinamicamente, composta por máquinas
de clientes que contém os módulos A-Node,
A
P-Node e S-Node.
Node. Uma PDN Híbrida é
constituída de um misto entre servidores dedicados e máquinas de clientes. Apesar deste
tipo de PDN ser uma possibilidade, não se espera que seja muito comum, uma vez que
provedores
res de acesso a internet (ISP),
(ISP) provavelmente, não permitirão que máquinas de
clientes sejam parte de suas PDNs. Uma PDN Mista é formada pela composição de uma
PDN Estruturada e uma Ad-Hoc.
Ad
. Esta rede é útil quando as PDNs não podem se compor
totalmente e é necessário algum tipo de colaboração e interação entre elas.
3.6.1.2. Composição da Camada de Armazenamento
A Composição da camada de armazenamento (Storage
(Storage Composition)
Composition é o
processo que gerencia a criação de uma rede de armazenamento, utilizada para prover
uma plataforma
ataforma de publicação e recuperação de informação. Existem várias razões para
separar o nível de políticas do nível de armazenamento. Diferentes tipos de
armazenamento podem ser utilizados em redes distintas e nem sempre as redes se
compõem no nível de armazenamento
mazenamento
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No caso das redes compostas nos níveis de Políticas e Armazenamento, uma
nova rede de armazenamento é criada e a informação das duas redes é publicada nesta
nova instância. Para um P-Node, o acesso a informação local ou remota acontece de
forma similar ao efetuado antes da composição. No caso das redes que não compõe no
nível de armazenamento, as PDNs podem acessar a informação, uma das outras, através
de um protocolo de comunicação entre P-Nodes.
3.6.1.3. Composição da Camada Agente
Composição da Camada Agente (Agent Composition) é o processo de criação e
gerenciamento da Rede Agente, cujo principal objetivo é prover serviços de suporte ao
usuário. Redes Agentes são hospedadas nas PDNs, portanto, dependem delas para
existir. A composição de nós agentes é o tipo mais comum de composição existente,
acontece de forma automática, sempre que um usuário requisitar o acesso a um serviço.
O processo de composição de um nó agente é detalhado na Figura 3..
Na primeira fase, o processo de autenticação é iniciado. Durante a segunda fase,
o A-Node é integrado a Rede de Agentes pelo P-Node. Espera-se que a abordagem de
nós agentes traga benefícios ao PBMAN, tais como:
•

Gerenciamento de Serviços: Redes Agentes representam serviços em
execução, por isso, provêem uma maneira fácil e coerente de gerenciar
serviços dinamicamente;

•

Garantia de Comunicação: a comunicação é garantida através de outros
agentes que integram a rede;

•

Segurança: assume-se que todos os agentes numa Rede Agente estão
autenticados numa “Área de Confiança”;

•

Coerência Conceitual: para fazer uso de um serviço, um cliente tem de
passar por um processo de composição e tornar-se parte de uma Rede
Agente. Da mesma forma, este conceito é aplicado a todas as atividades
de gerenciamento.

Capítulo 3 – PBMAN

35

Figura
igura 3.4 - Composição de um nó agente

3.7. Modelo de Informação
O modelo de informação é “uma abstração e representação das entidades, suas
propriedades, atributos e operações em um ambiente gerenciado e a forma como elas se
relacionam; isto é independente de repositório, forma de uso de software, protocolo ou
plataforma” [20]. A Figura 3. mostra o modelo de informação do PBMAN, que contém
as entidades apresentadas (3.4
(
e 3.6)) e a forma como se relacionam. O atual modelo de
informação é uma evolução de outro especificado e implementado anteriormente [21].
As entidades do modelo de informação são nomeadas da seguinte
seguinte forma: A
entidade “User”” (Usuário) representa um cliente da rede que deseja acessar determinado
serviço ou aplicação e também inclui um grupo de usuários. A entidade “Service”
“
(Serviço) representa o recurso que um usuário deseja acessar e também inclui
inc
uma
coleção de serviços (Bundle
Bundle),
), que é um conjunto de serviços relacionados. Todas as
entidades têm características associadas. O Alvo de uma política é representado pelo
Recurso (serviço ou rede) e pelo sujeito (usuário ou grupo), característica herdada
herd
da
forma como XACML estrutura um target.
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Figura 3.5 - Modelo de Informação do PBMAN

Além dos casos citados, outros relacionamentos presentes no PBMAN são: Nós
se compõem a redes (Composição de Nós); Redes se compõe umas com as outras;
outr
Redes contêm/oferecem
m/oferecem Serviços; Usuários utilizam e são associados a serviços e
juntam-se a redes.
O modelo de informação é mantido e acessado pela camada de políticas e os PP
Nodes são responsáveis pela implementação e manutenção de tais funcionalidades.
funcionalidade O
modelo de informação deve ser mapeado em um modelo de dados específico,
específico para que
seja guardado na camada de armazenamento.

3.8. Acordo de Composição
O CA é realizado entre duas redes durante o processo de composição e reflete
todos os relacionamentos, incluindo
incluindo detalhes técnicos, de negócio e contratuais [11]. No
PBMAN, o CA é definido como o conjunto de todas as políticas e atributos que estão
associados à rede composta, ou seja, uma instância do modelo de informação que
permite o compartilhamento desta com todas as entidades envolvidas. O CA possui uma
estrutura em árvore (Figura
Figura 3.)) que torna possível facilmente modelar e implementar o
conceito de um CA de uma PDN dentro de outro. Isto é necessário para prover acesso
compartilhado ao novo CA,
CA por ambas as redes quando compostas.
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Figura 3.6 - Estrutura em árvore do CA

A Figura 3. ilustra a estrutura de dados em árvore do CA da PDN1 e do CA da
PDN5, este último contendo uma estrutura similar ao que o formou. A PDN5 é uma
rede de políticas composta entre a PDN1 e PDN2. Deste modo, os recursos da PDN5
são uma combinação de um subconjunto dos recursos da PDN1 e da PDN2.
Cada rede (de políticas, de armazenamento ou agente)
agente) tem sua própria instância
do CA, e alguns CAs podem estar incluídos dentro de outros. O Acordo de Composição
é resultado do processo de composição, mas, mesmo durante processo de bootstraping
(inicialização da rede), um único nó é, também, representado
representado por um CA.
A estrutura de dados em árvore do CA contém todas as informações de gerência,
incluindo os serviços disponíveis, usuários e políticas. Esta estrutura é processada
dentro do P-Node
Node pelo Gerente de Entidades (Entity
(
Manager)) e pelos módulos de
Gerência de Árvore (Tree
Tree Manager module).
module). Este último é responsável pela
manutenção da estrutura em árvore, onde o Gerente de Entidades adiciona um novo
nível de abstração no topo da árvore, provendo uma visão entidade-relacionamento
entidade relacionamento do
CA. A estrutura em árvore detém todas as informações de gerência utilizadas pelos PP
Nodes e é através desta que os P-Nodes
P Nodes são conectados para formar uma PDN. Essa
estrutura em árvore trabalha em conjunto com a camada de armazenamento de dados,
implementado pela rede de armazenamento.
arm
Dentro desta, a árvore do CA é armazenada
adequadamente.
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A camada de políticas mantém a consistência da informação em uma estrutura
em árvore e a camada de armazenamento guarda os dados. A informação do CA pode
ser acessada através de uma API entidade/relacionamento provida pelo Gerente de
Entidades. A API da camada de armazenamento permite que dados possam ser escritos
em lugares específicos nas áreas de armazenamento.

Capítulo 4
Modelagem
A modelagem do protótipo do PBMAN em Redes de Petri foi realizada com o
propósito de avaliar o desempenho da composição e do próprio sistema. Foi utilizado o
software para modelagem e avaliação de Redes de Petri, TimeNET 3.0 [22] para
obtenção dos resultados de avaliação.
A construção do modelo GSPN atende ao funcionamento do sistema e cobre os
estados que o mesmo pode atingir durante todo o processo, atendendo requisições locais
e remotas, além de simular o processo de composição das redes.

4.1. O modelo
A Figura 4.1 ilustra o modelo GSPN do protótipo do PBMAN. Nota-se que o
modelo representa duas redes idênticas (numerados com lugares e transições terminadas
em 1 e 2) com estados intermediários que mantém o estado de composição destas redes.

Figura 4.1 - Modelo em Redes de Petri do PBMAN
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Para melhor compreender a figura, a rede pode ser dividida em três partes
principais: duas redes simétricas e uma área central. Cada uma das redes é dividida em
duas outras partes: seção local das redes 1 e 2 e seção remota. A seção central é
responsável pelo controle da composição e resolução de conflitos (identificados durante
confecção deste modelo).
O lugar “SRCx” e a transição “RQSTx” (x refere-se às redes 1 ou 2) representam
o ponto onde são geradas as requisições para pedido de uso de serviço nas redes. A
transição temporal “RQSTx” determina a carga do sistema dependendo do tempo de
disparo nela inserido. No lugar “TYPEx” o token (requisição) aguarda pelo disparo das
transições imediatas “ISLOCx” e “ISREMx”. O disparo dessas transições identifica o
tipo de requisição a ser efetuada na rede. Caso o disparo de “ISLOCx” aconteça, a
requisição é do tipo local, caso contrário, do tipo remota. Os fluxos de requisição local e
remota serão detalhados nas próximas seções.
No âmbito que se refere às redes simétricas, os lugares funcionam da seguinte
forma: o lugar “CPUx” é utilizado para simular a forma como os P-Nodes controlam as
requisições, isto é, regula o uso do processador e garante uma avaliação seqüencial. Este
lugar é 1-limitado, ou seja, o máximo de tokens acumulados nele é igual a um. A
disponibilidade deste lugar, indicada pela presença de um token, reflete o estado de
ociosidade da CPU e conseqüente capacidade para tratamento de novas requisições.
Para melhor entender o modelo, primeiro será explicado os detalhes da rede
local, posteriormente a parte remota e, finalmente, a parte comum entre as duas redes
simétricas, que representa a composição de redes e a resolução de conflitos. Toda
requisição de serviço é, na verdade, a representação de uma requisição realizada por um
nó da rede e pode ser dividida em duas etapas: start e stop, que representam a requisição
para início de um serviço e término, respectivamente.

4.2. Composição Local
O disparo da transição “ISLOCx” representa uma requisição de uso de serviço
local nas ANs. Esta transição é habilitada caso a “CPUx” esteja disponível. Quando isso
acontece a transição é disparada e o token passa para o lugar “LOCx”.Neste ponto a
transição temporal “LSTARTx” é habilitada.O tempo inserido nesta transição
corresponde à média recolhida estatisticamente durante a execução do protótipo do
PBMAN. Depois do disparo desta transição o token passa para o lugar “LACTx”, que
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representa um usuário ativo na rede local. A “CPUx” volta a ficar disponível, desta
forma tornando possível o tratamento de uma nova requisição.
A transição “LWAITx” representa o tempo médio de atividade de um cliente na
rede local. O tempo inserido foi variado nos diferentes cenários de validação (descritos
em 5.2.2) para que o comportamento da rede pudesse ser avaliado em diferentes
situações. Os valores de dois e cinco minutos foram assumidos, seguindo uma
distribuição exponencial em modo “infinite Server”. Desta forma as requisições são
tratadas assim que atingem o lugar que antecede a transição, ou seja, assim que chegam
ao lugar “LACTx”. O tempo inserido em “LWAITx” passa a ser consumido, para cada
token, individualmente.
Ao atingir o lugar “LFINIx” o token aguarda disponibilidade da “CPUx” para
habilitar o disparo da transição “LSTOPxlock.” O token é colocado no lugar
“LSTOPINGx” para ser disparado pela transição “LSTOP1”, cujo tempo de “espera”
também foi obtido durante a execução do protótipo. Como a “CPUx” foi reservada no
início deste processo, nenhuma outra requisição poderá ser tratada até que este termine.
Após o disparo, a “CPUx” se torna novamente disponível e o token retorna ao “SRCx”
para início de um novo ciclo de requisições.
A Figura 4. corresponde à parte local de uma das redes do modelo apresentado
na Figura 4.1. No primeiro plano (cor mais escura) é apresentada a parte do modelo que
corresponde à rede local e em segundo plano (tom de cinza) estão os arcos, transições e
lugares ligados a outras seções (detalhadas em 4.3 e 4.4).

Figura 4.2 - Requisições a parte local da AN
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4.3. Composição Remota
A parte remota do modelo é mais complexa e envolve um conjunto maior de
lugares e transições. A Figura 4. é um recorte da estrutura completa, deixando explícitas
(em cor mais escura) as partes envolvidas nesta seção da rede e em segundo plano (em
cor mais clara) os lugares, transições e arcos de outras partes.

Figura 4.3 - Requisição a parte remota da AN

Quando a requisição é do tipo remota, o token no lugar “TYPEx” será disparado
pela transição “ISREMx”, onde acontece uma tomada de decisão. A rede pode disparar
a transição “ISCPSDx” ou a “RCx”. Se esta for a primeira requisição remota, o lugar
“CPSD” estará vazio e, caso a “CPUx” da rede remota esteja disponível, a transição
“RCx” será disparada e o lugar “COMPOSINGx” recebe o token para efetuar a
composição das redes. Neste ponto a transição “COMPx” é habilitada. O disparo desta
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transição acontece depois de um tempo aproximado de dez segundos (na seção 5.2.3 são
detalhados os tempos obtidos do protótipo), também obtido através da execução do
protótipo PBMAN. Depois de disparada, as “CPUx” das duas redes voltam a ficar
disponíveis e tokens são colocados em “RACTx" (indica a quantidade de usuários
remotos ativos em uma rede), “ACT” (contador do total de usuários remotos), e
“CPSD” (indicador do estado da composição), estes dois últimos abordados com mais
detalhes na seção 4.4.
Caso exista um token no lugar “CPSD”, indicando que a rede está composta, a
transição “ISCPSDx” é disparada. A requisição passa ao lugar “WSTx” e aguarda o
disparo da transição “RSTARTx”, cujo tempo é uma função exponencial de 0,30363
segundos. Depois de disparada a transição é adicionado um token ao lugar “ACT” e ao
“RACTx”.
Ao atingir o “RACTx” a transição “RWAITx” é habilitada. Assim como o
“LWAITx” essa transição tem tempo exponencial, variado de forma idêntica a mesma,
pelas razões já apresentadas e também funciona em modo infinte server. Ao seu disparo,
o token atinge o lugar “RFINIx", lugar que representa o pedido de parada no serviço do
usuário remoto (requisição de stop). A condição para disparo da transição
“RSTOPxlock" é avaliada como verdadeira se houver nos lugares “CPUx” e “ACT”,
além do referido estado (“RFINIx”), um token em cada. Esta operação retira do
contador de usuários um token e reserva a CPU para a operação. Uma vez disparada, a
transição leva o token ao lugar “RSTOPINGx”, ponto onde ocorre a decisão se será
seguido o fluxo que representa uma decomposição de redes ou simplesmente o da
remoção de um usuário remoto (retirar um nó da composição).
Realizar a retirada um nó da rede é um procedimento mais simples e rápido que
a decomposição de redes. Para que esta condição ocorra, as condições de guarda da
transição “ISACTx” devem ser satisfeitas: existir um token no lugar “CPSD” e existir
pelo menos um token no lugar “ACT”, o que indica a existência de outros usuários na
composição. Após o disparo da transição, o token aguarda no lugar “WSTPx” até que o
tempo da transição temporal “RSTOPx” (0,38262 segundos) seja consumido e aconteça
o disparo da transição, devolvendo assim a disponibilidade à CPU e um token ao lugar
“SRCx”.
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Para que aconteça a decomposição das redes, o usuário deve ser o último ativo
na composição. Esta situação é indicada pela presença de um token no lugar “CPSD” e
um único token no “ACT”. Após o disparo da transição “RSTOPxlock”, o lugar “ACT”
fica vazio para indicar que era o último usuário da rede composta. A transição
“DODECx” verifica se existe um token em “CPSD” e se o lugar “ACT” está vazio.
Caso estas condições sejam satisfeitas e estando o lugar “CPUx” da rede remota
disponível para operação, acontece o disparo de “DODECx” e o token passa para o
lugar “DECOMPINGx”. Neste lugar aguarda o tempo da transição “DECOMPx” para
realizar o processo de decomposição (retira o token do lugar “CPSD”, devolve a
disponibilidade a ambas CPUs e retorna o token ao “SRCx” para uma nova requisição).

4.4. Composição de Redes
Os lugares entre as redes simétricas, Figura 4., “CPSD” e “ACT” têm funções
particularmente especiais. O “CPSD” mantém o estado de composição da rede. Um
token neste lugar, 1-limitado, indica que as redes estão compostas. O lugar “ACT”
funciona como um contador de usuários da rede composta e não contém limitação de
tokens. Estes servem como controladores de disparo para diversas transições, citadas
nas seções anteriores.
O lugar “RCC” e as transições “RCC1” e “RCC2” são utilizados para a
resolução de um deadlock (descoberto durante a confecção do modelo, mas presente no
protótipo (e ainda não resolvido). Esta condição específica ocorre quando existe um
token em ambos os lugares “REM1” e “REM2” e representa a concorrência de dois
usuários que tentam efetuar uma composição com a rede remota (para duas redes ainda
não compostas) ao mesmo tempo.
A transição imediata “CCrun” identifica esta condição de concorrência e começa
o processo para resolução do deadlock que o sistema atingiu. Nesta, existe uma guarda
que é avaliada como verdade se não existirem tokens em “CPSD”, “CPU1” e “CPU2”,
ou seja, se as redes não estiverem compostas e ambas CPUs estiverem ocupadas,
configurando assim um estado de deadlock. A transição (“CCrun”) é habilitada, os
tokens removidos dos lugares (“REM1” e “REM2”) e um token é colocado em “RCC”.
Neste lugar a requisição será executada por umas das transições “RCCx”, cujas
probabilidades de disparo são de 50%.
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Ao disparo de uma dessas transições, que também contém uma guarda e cuja
condição para habilitação é o lugar “CPSD” estar vazio, o token espera no lugar
“LWCx” até que a transição “WAITCPSx” seja habilitada, o que só acontece quando a
“CPUx” estiver novamente disponível e, conseqüentemente, o processo de composição
tenha sido realizado. Em seguida, o token é recolocado em “REMx” e segue o fluxo de
composição para um usuário remoto de uma rede já composta.

Figura 4.4 - Composição de redes

Capítulo 5
Resultados

Este capítulo apresenta a metodologia utilizada durante o processo de simulação,
validação do modelo e obtenção dos resultados.
resultados. Primeiro será apresentado como foi
realizado o processo de validação do modelo. Depois, uma vez validado, será mostrado
os benefícios que a extrapolação do protótipo no modelo de Petri trouxe e as
contribuições que esta modelagem agregou ao PBMAN.
PBMA

5.1. Metodologia
A metodologia de trabalho para realização das propostas deste projeto seguiu a
estrutura representada na Figura 5.1.. Primeiro, a partir do protótipo do PBMAN, foi
realizada uma modelagem em Redes de Petri para que o modelo fosse capaz de refletir
as características do projeto. O modelo em RdP passou por várias etapas de refinamento
e verificação de suas propriedades para garantir a correspondência com o protótipo
PBMAN.

Figura 5.1 - Metodologia de Trabalho

O modelo, posteriormente, evoluiu para uma especificação mais completa e
correta que a implementação real, pois abrange características que o protótipo não
contém. No entanto, para que o modelo pudesse ser validado, foram
foram necessárias
algumas modificações no protótipo, portanto, seguida a fase de modelagem, houve as
adaptações no PBMAN. O protótipo teve de ser modificado para que ambas as redes
pudessem receber e atender requisições de composição, além da adição de paralelismo
para
na execução das requisições (estas são efetuadas em paralelo, mas cada P-Node
P
trata
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uma requisição por vez). Algumas alterações nas políticas também tiverem que ser
efetuadas devido à adição do paralelismo.
Em seguida, uma vez que o modelo passou a “representar” o protótipo (já
modificado), era necessário realizar a validação, desta forma, garantindo sua
representatividade. Primeiro, foram realizadas simulações no protótipo do PBMAN, em
um ambiente controlado, para alimentação do modelo. Ao término desta fase foram
feitas simulações, seguindo cenários especificados, para um comparativo de resultados e
subseqüente validação.
Esse comparativo permitiu garantir a representatividade do modelo em relação
ao protótipo real, desta forma foi possível extrapolar as idéias implementadas no
protótipo e testar hipóteses que, se implementadas, demandariam muito tempo e esforço
para modificação do projeto.

5.2. Validação do Modelo
Para que os resultados obtidos no modelo em Redes de Petri sejam considerados
válidos, antes, é necessário que seja validado. Validar é, em outras palavras, a
verificação que os resultados obtidos durante a execução do protótipo real estão em
conformidade com os resultados colhidos, durante a simulação do modelo em cenários
idênticos.
O processo de validação é dividido em duas etapas detalhadas nas próximas
seções. Primeiro, será efetuada a etapa de alimentação do modelo, seguida da simulação
de cenários reais (etapa de validação) e a comparação de resultados.
5.2.1. Alimentação do Modelo
A etapa de alimentação do modelo é a mais simples e a primeira a ser efetuada.
Nesta etapa, inicialmente, é feita uma execução do protótipo do PBMAN em alguns
cenários, levando em consideração condições ideais (sem concorrência, sem tempo
entre requisições e tempo de permanência na rede). O intuito dessas simulações é o de
recolher do protótipo tempos de execução a serem alimentados em partes específicas do
modelo (lugares “LSTARTx”, “LSTOPx”, “RSTARTx”, “RSTOPx”, “COMPx” e
“DECOMPx”).
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Nestes cenários foram executadas requisições de autorização para utilização de
um serviço da rede. Estas requisições podem ser do tipo start, para início de serviço, e
do tipo stop para término do mesmo. Podem ser destinadas a rede local ou serem
pedidos para utilização de serviço da rede remota. Uma requisição à rede local pode ser
vista como uma composição de um A-Node, no entanto, uma composição à rede remota
pode gerar fluxos diferentes.
Caso as redes não estejam compostas, uma composição deste tipo irá demandar
o processo de composição das redes, caso contrário, será realizada somente a junção de
um A-Node de forma análoga a realizada na rede local. Os tempos para composição de
um A-Node à rede local e à rede remota são diferentes, no entanto, o modelo foi
customizado durante esta fase de alimentação e os tempos inseridos nas transições
condizem com os obtidos no protótipo real. A Tabela 1 apresenta os dados utilizados
para alimentação do modelo.
Tabela 1 - Tempos de Alimentação

Transição

Tempo (ms)

LSTART

169,082

LSTOP

76,923

RSTART

303,65

RSTOP

382,63

COMP

9783,7

DECOMP

2610,1

Foram utilizadas duas máquinas idênticas (AMD Athlon (tm) 64 X2 Dual Core
Processor 4600+, 2 GB RAM) conectadas através da rede local (100 MBPs Ethernet)
para simulação dos P-Nodes de duas Redes de Ambiente (um P-Node em cada
máquina) e uma terceira que simulava clientes gerando requisições de serviço para as
duas redes. Requisições de autorização disparam o processamento de um conjunto de
políticas nos P-Nodes que, após a avaliação, retorna o resultado avaliado.
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Foram escolhidos quatro cenários de execução para alimentar o modelo. A opção
por estes cenários decorre do fato de que estes, juntos, cobrem a maioria dos estados
que a rede pode atingir, desde requisições locais, remotas até as composições e
decomposições de redes.
5.2.1.1. Cenário Local Sem Composição
O cenário local sem composição de redes foi escolhido para avaliação do tempo
em que uma Rede de Ambiente (P-Nodes) leva para avaliar uma requisição de
autorização para utilizar o serviço de vídeo. Por não existirem pedidos de requisição a
rede remota, ambas as ANs funcionam como redes isoladas, desta forma, o
processamento de uma não interfere no desempenho da outra.
Por se tratar de um cenário mais simples, somente para alimentação do modelo,
os experimentos foram executados de maneira controlada, com as requisições sendo
transmitidas as redes 1 e 2 de forma paralela, mas seqüencialmente dentro de cada rede.
Desta forma, em ambas as redes eram realizadas requisições de start e stop de serviço,
seqüencialmente executadas para que fossem medidos os tempos para retorno da
decisão tomada.
O objetivo nesta etapa foi verificar quanto tempo uma Rede de Ambiente leva
para processar o conjunto de políticas locais e retornar ao usuário local. Desta forma,
analogamente no modelo, teremos o tempo médio do “LSTARTx” e do “LSTOPx” para
um cenário sem composição.
5.2.1.2. Cenário Local Com Uma Composição
No segundo cenário foi avaliada uma situação um pouco diferente, mas ainda
sendo levados em conta os tempos para uma requisição local. Nesta etapa, uma única
requisição de serviço remoto era realizada para que fosse demandada uma composição
entre as redes. Desta forma, o conjunto de políticas passa a ser o publicado na rede
composta. Este novo conjunto altera o tamanho do escopo de pesquisa para uma
consulta e o impacto inserido foi o que se desejava almejar.
Depois de realizada a composição das redes, de forma similar a realizada no
cenário anterior (5.2.1.1), foram executados pedidos de autorização para serviço local.
O objetivo deste cenário tratava apenas às transições “LSTARTx” e “LSTOPx”, como
no cenário anterior, mas era necessário para uma avaliação maior das variáveis do
sistema. Os tempos inseridos no modelo para as transições “LSTARTx” e “LSTOPx”
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foram provenientes do cálculo da média dos tempos recolhidos no cenário um e dois.
No primeiro cenário, o conjunto de políticas corresponde somente às próprias redes,
sem composição, portanto, o processamento de dados ocorre sobre uma quantidade
menor de dados. No segundo cenário, com as redes compostas, o conjunto de políticas a
serem processadas é maior, portanto, o tempo de processamento é diferente. Com o
intuito de refletir o comportamento médio do protótipo, o tempo inserido nas transições
foi obtido através da média dos dois cenários.
5.2.1.3. Cenário Remoto com uma Composição
Neste cenário, bem como no cenário descrito na seção 5.2.1.2 uma única
composição é executada, posteriormente, somente pedidos de serviço para rede remota
são efetuados. Como a rede já estava composta não era necessária a criação de uma
nova composição, e sim, neste caso, somente a integração dos nós a esta rede.
Desta forma pôde ser avaliado o tempo que um novo usuário da composição leva
para ter seu pedido de serviço atendido, além de avaliar o tempo necessário para ele
deixar a composição (sem efetuar a decomposição das redes). Este cenário dizia respeito
diretamente às transições “RSTARTx” e “RSTOPx”.
5.2.1.4. Cenário Remoto com Composição
Este quarto e último cenário abrange, exclusivamente, os conceitos de
composição. Neste, são efetuados requisições de start e stop para a rede remota, ações
que demandam composição e decomposição das redes, seqüencialmente.
Como o objetivo, neste cenário, é o de avaliar o tempo que a rede leva para
compor e decompor, todas as requisições foram realizadas em uma das redes, já que o
caráter simétrico garante a correspondência dos resultados obtidos. Nesta avaliação são
afetadas diretamente as transições “COMPx” e “DECOMPx” do modelo proposto.
5.2.2. Validação do Modelo
Os cenários utilizados para validação do modelo foram quatro, semelhantes aos
apresentados na seção anterior. No caso de alimentação foi utilizado um ambiente
controlado, onde requisições de start e stop eram realizadas em seqüência. Para que
esses ambientes pudessem refletir o funcionamento real de uma rede, onde usuários
requisitam serviços, fazem uso deles por um determinado tempo e só depois deixam de
utilizar, novas variáveis foram inseridas no protótipo para execução. Requisitar o início
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e término de um serviço seqüencialmente, sem permanência do serviço, não
corresponde à realidade dos usuários. Deve existir um tempo entre requisições para
refletir a realidade, assim como o usuário deve permanecer um tempo utilizando o
serviço, por isso, a inclusão do tempo de permanência na rede.
No modelo proposto, essas duas novas variáveis são representadas pelas
transições “LWAITx” e “RWAITx”. O tempo inserido no modelo e no protótipo
PBMAN tenta refletir o comportamento médio de um usuário que faz uso do serviço de
vídeo em uma rede qualquer.
Nos quatro cenários da seção anterior foram adicionados os tempos entre
requisições e o tempo de utilização do serviço. Foram escolhidos dois conjuntos de
tempos

diferentes,

que

simulam

diversos

comportamentos

de

usuários

e,

conseqüentemente, guiam a redes a estados distintos. Em um primeiro momento, foram
escolhidos cenários de simulação com tempo entre requisições e permanência na rede,
calculados aleatoriamente seguindo uma distribuição exponencial de dois minutos. Estes
tempos representam a taxa de chegada de requisições (0,5 requisições por minuto) e a
taxa de serviço.
Em um segundo conjunto de cenários, esses tempos foram alterados para dois e
cinco, respectivamente. A mudança inserida por esses tempos altera o número de
requisições que podem permanecer na rede de forma concorrente. Em média, no
primeiro cenário, apenas uma requisição estará sendo processada e, no segundo cenário,
em média duas ou três requisições estarão sendo atendidas, em um momento qualquer
do sistema.
Nos três primeiros cenários não foi necessária alteração exceto a dos tempos
citados. No último cenário, ao invés de existirem apenas requisições em uma rede, como
no cenário de alimentação, a rede 2 passa a participar do processo, por isso, o cenário 4
de validação merece uma descrição mais detalhada.
5.2.2.1. Cenário 4 de Validação
No cenário 4 de validação ocorrem requisições de start e stop de serviço remoto
a rede 1 e somente requisições de serviço local a rede 2. O comportamento da rede neste
ponto é alterado significativamente. Como as requisições de serviço são executadas de
forma paralela, as composições e decomposições de rede passam a ocorrer de forma não
seqüenciada. Usuários podem estar compostos na rede, o que não demandaria uma nova
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composição e sim uma simples junção de usuário a rede composta (Composição
Agente). De forma análoga, decomposições só ocorrerão se o usuário a deixar a rede for
o último.
5.2.3. Resultados
A comparação dos resultados nos cenários de validação executados no protótipo
PBMAN e simulados no modelo proposto é apresentada nesta seção. Os resultados
recolhidos durante a execução do protótipo nos quatro cenários (com as variações de
tempo) foram comparados aos resultados recolhidos nas mesmas condições no modelo.
Os gráficos foram separados de acordo com a carga utilizada para medição dos
resultados. A Carga 1 diz respeito ao conjunto de dados cujo tempo médio entre
requisições e o tempo médio de uso de serviço são calculados através do sorteio
aleatório que segue uma distribuição exponencial de dois minutos. Na Carga 2, o tempo
entre requisições foi mantido e o tempo de uso de serviço passou a ser calculado através
de uma distribuição exponencial de cinco minutos. A variação desses tempos tem o
objetivo de gerar um número concorrente de usuários diferente em cada uma das cargas,
desta forma, possibilitando a avaliação da rede em situações distintas.
Com o intuito de facilitar a visualização os resultados foram apresentados em
quatro gráficos, separados por carga e tipo de requisição, cada um contendo resultados
dos quatro cenários. No eixo x foram colocados os dados relativos aos cenários e no
eixo y os tempos de resposta em milissegundos. Os gráficos apresentados a seguir foram
gerados em escala logarítmica para melhor visualização dos dados e os valores reais
colocados em uma tabela abaixo do eixo x.
O gráfico ilustrado na Figura 5. representa os dados de requisições para início de
um serviço nos cenários com Carga 1. O quarto cenário detém um comportamento
bimodal, ou seja, parte das métricas recolhidas é de composições que seguem o fluxo de
dados para uma Composição Agente e outra parte dos dados relativa a uma composição
de duas redes. O conjunto de amostras possui duas médias totalmente diferentes e
representam situações totalmente distintas (apesar de ambas serem composições,
compor somente um nó agente é muito mais simples e rápido que a composição de
redes). Portanto, para ilustrar este comportamento, foram gerados em gráficos alguns
dados adicionais do cenário 4.
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Os gráficos apresentados abaixo (Figura 5.2 e Figura 5.) mostram o histograma
de dados e a Função de Distribuição Cumulativa Empírica para o cenário 4 com Carga 1
e 2 respectivamente, onde pode ser notado o comportamento bimodal do cenário.

(a) Empirical CDF das requisições de start

(b) Empirical CDF das requisições de stop

(c) Histograma das requisições de start

(d) Histograma das requisições de stop

Figura 5.2 - Distribuição de dados do Cenário 4 com Carga 1

Abaixo podem ser vistos os dados do cenário 4 com Carga 2.

(a) Empirical CDF das requisições de start

(b) Empirical CDF das requisições de stop

(c) Histograma das requisições de start

(d) Histograma das requisições de stop

Figura 5.3 - Distribuição de dados do Cenário 4 com Carga 2
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O comportamento no cenário 4 com carga 2 apresenta uma maior tendência de
concentração dos dados,, ou seja, a maior parte dos dados com uma média
dia inferior a um
segundo e outra pequena parte com média
m
superior a nove segundos.
O comparativo de dados apresentados na Figura 5. mostra os tempos
mpos de resposta
dos quatro cenários, executados no protótipo e simulados no modelo, plotados par a par.
par
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Figura 5.4 - Requisições de start com Carga 1

No segundo gráfico, Figura 5., estão representados os dados para requisições de
parada de um serviço com Carga 1.
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Figura 5.5 - Requisições de stop com Carga 1

Os resultados obtidos com a Carga 1 demonstram a compatibilidade do modelo e
do protótipo nos diversos cenários simulados. As métricas de
de desvio padrão não foram
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colocadas nos gráficos por serem da ordem de 1%, desta forma, dificultariam
dificulta
a
visualização dos resultados nas imagens.
Os cenários simulados com Carga 1 apresentaram um conjunto de dados muito
próximo ao recolhido durante a execução
execução do protótipo. O cenário 1, métrica de start,
apresentou uma diferença de 0,417 ms dos tempos recolhidos, o que corresponde a
0,24%. A diferença no segundo cenário é de 0,418 ms,, correspondente a mesma
diferença percentual do cenário anterior. O terceiro cenário obteve uma diferença de
0,008 ms,, ou seja, desprezível em termos percentuais. O cenário 4 obteve uma
disparidade entre os valores de 155 ms,, diferença esta correspondente a 4,19%.
Em relação aos tempos de resposta para uma requisição de stop a diferença
di
entre
os valores obtidos é de 0,311 ms (0,4%) para os cenários 1 e 2, de 0,006 ms para o
cenário 3, diferença esta desprezível em termos percentuais e de 9 ms para o cenário 4,
correspondente a 0,81%.
Os gráficos seguintes representam os dados relativos
rel
à simulação dos quatro
cenários utilizando a Carga 2. Como neste cenário, o tempo de permanência de um
usuário na rede é duas vezes e meia maior que a utilizada na Carga 1, a quantidade de
usuários concorrentes na rede é alterada e, portanto, o comportamento
comportamento da mesma. A
Figura 5. representa os tempos de requisição para início de um serviço com Carga 2 na
rede.
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Figura 5.6 - Requisições de start com Carga 2

Os cenários executados com Carga 2 apresentam uma variação
variação no conjunto de
dados em relação aos cenários com Carga 1. Esta diferença é relativa ao número de
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usuários que concorrentemente requisitam serviços no primeiro e segundo casos. Na
Carga 1, em média 1 usuário estará
est
conectado à rede e na Carga 2,, em média, existem
2,5 usuários. Oss dados apresentados no gráfico (Figura
(
5.)) representam os pedidos de
parada de serviço nos cenários com Carga 2.
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Figura 5.7 - Requisições de stop com Carga 2

As diferenças entre os valores obtidos no protótipo e no modelo para a métrica
de start com Carga 2 são: o cenário 1 obteve diferença de 1,087 ms,, que corresponde a
0,64%; o cenário 2 obteve 1,097 ms,, ou 0,64% de diferença; no cenário 3 ocorreu uma
disparidade entre os valores de 6 ms ou 1,97% de diferença; o quarto cenário obteve
176,4 ms ou 15,47% de diferença. Para a mesma carga com requisições de stop os
valores foram: no cenário 1 uma diferença de 0,49 ms ou 0,64%; no cenário 2 houve
0,027 ms ou 0,03%; o terceiro cenário teve
te uma disparidade de 0,49 ms entre o modelo
e o protótipo, o que corresponde a 0,12%; no cenário 4 houve 16,37 ms de diferença, ou
seja, 2,81%.
Pode ser notado que em ambos cenários com Carga 1 e com Carga 2,
2 o cenário 4
foi o que apresentou as maiores disparidades
disparidades de dados. A maior diferença encontrada,
no entanto, foi de 15,47%. O cenário quatro tem como característica peculiar, em
relação aos outros, a “aleatoriedade” dos tipos de requisição executadas. Neste cenário
um processo de decisão opta por um dos
dos fluxos de requisição (simplesmente integrar
um agente a rede ou, realizar uma composição de redes e integrar posteriormente o
agente).
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Os dois fluxos têm comportamentos totalmente distintos e o tempo para
realização de um é completamente diferente do outro. Como o intervalo entre clientes e
o tempo de permanência é alterado a cada execução (taxa de chegada e taxa de serviço,
explicadas anteriormente) o comportamento deste cenário não é tão previsível quanto
dos três primeiros. Portanto, uma diferença de 15,47% é totalmente aceitável neste caso.
Os dados apresentados nos testes realizados nos cenários com Carga 2 durante
simulação do modelo, de forma semelhante à apresentada nos cenários com Carga 1,
foram similares aos recolhidos na execução do protótipo. Uma vez que os dados do
modelo e do protótipo não apresentam discrepâncias significativas, pode-se considerar
como válido o modelo proposto no Capítulo 4.

5.3. Extrapolação do Protótipo no Modelo de Petri
Com o modelo validado é possível extrapolar as possibilidades implementadas
pelo protótipo. Isto possibilita a realização de testes sem a necessidade de uma nova
implementação, poupando tempo e reduzindo custos de projeto. Testar novas soluções,
modificar o projeto e observar o comportamento do modelo em situações que as
limitações do protótipo o impossibilitam de realizar, são possíveis com o modelo
proposto.
5.3.1. Novos Cenários
O protótipo do PBMAN foi desenvolvido para demonstração dos conceitos
envolvidos em Redes de Ambiente e PBM, no entanto, os testes envolvem um conjunto
pequeno de usuários. A concorrência de um número maior de usuários pode gerar
gargalos na rede e apontar pontos de otimização de projeto. Estes testes são inviáveis
para execução no protótipo, porém, no modelo, podem ser efetuados facilmente e sem a
necessidade de mudanças no projeto.
Para realizar uma bateria de testes no projeto do PBMAN foram utilizados uma
série de cenários onde a carga foi variada (número de usuários concorrentes). Para que o
modelo reflita um comportamento mais parecido com o de uma rede real, a
porcentagem de requisições remotas e locais foi customizada. Assumiu-se que em um
ambiente real noventa por cento (90%) das requisições sejam locais e os outros dez por
cento (10%) remotas. Esta decisão traz impactos significativos ao sistema uma vez que
composições de redes demandam mais recursos e tempo que a composição de um
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agente a rede local. No modelo, para efetuar esta customização, as transições “ISLOCx”
e “ISREM” recebem parâmetros para refletirem essas decisões. A carga na rede foi
variada com o intuito de obter cenários em que o número de usuários, fazendo uso de
um serviço concorrentemente, estivesse entre um e quarenta.
A composição de redes é afetada diretamente pelo número de usuários que
requisitam serviços em paralelo na rede. Quanto mais usuários concorrentes, mais
pessoas utilizando a rede remota ao mesmo tempo, portanto, a necessidade de efetuar o
processo de composição e decomposição diminui. A Figura 5.3 ilustra a probabilidade
de composição de duas redes. Nela, o eixo x representa o número de usuários
concorrentes na rede e no eixo y a probabilidade da rede estar composta. Conforme
defendido na dissertação [23] a composição e decomposição de redes são
procedimentos que não devem acontecer freqüentemente, esta característica pode ser
verificada através dessa figura. De fato é mais comum que um nó execute uma
requisição de acesso a um serviço da rede remota e já a encontre composta,
conseqüentemente apenas será necessário realizar a composição de um agente à rede.
Outra métrica analisada, nos experimentos realizados neste trabalho, foi a
probabilidade da CPU estar ociosa, sem executar nenhum tipo de processamento. O
resultado retornado por esta variável indicou que o fato de cada PDP tratar somente uma
requisição por vez não é gerador de um gargalo da rede. As CPUs apresentaram no pior
caso (maior número de usuários concorrentes na rede) disponibilidade superior a
noventa e seis por cento (96%).
Probabilidade de composição das redes
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Figura 5.3 - Probabilidade de duas redes estarem compostas

Capítulo 6
Conclusões e Trabalhos Futuros

Este capítulo apresenta a conclusão desta dissertação e traz um resumo dos
resultados obtidos neste trabalho, algumas contribuições e sugestões de trabalhos
futuros.

6.1. Considerações Finais
O desenvolvimento de um modelo que pudesse refletir o comportamento de um
protótipo implementado trouxe relevantes contribuições ao projeto PBMAN. Um
modelo que reflete uma implementação permite que novos testes possam ser realizados
de forma fácil, rápida e traz economia de tempo e redução dos custos de projeto. Alguns
resultados gerados nesta etapa foram inesperados e trouxeram algumas modificações ao
protótipo do PBMAN.
Durante a confecção do modelo foi verificado que o protótipo contém um
deadlock, condição esta não observada até então. O protótipo continha políticas restritas
a um cenário específico de demonstração, no entanto, para suportar os cenários de
validação e os fluxos que o modelo pode contemplar, algumas alterações nas políticas
que gerenciam as redes tiveram de ser efetuadas. Foi adicionado suporte a concorrência
de usuários além da possibilidade de realização de requisições de serviço (à rede local e
remota) às duas redes (antes somente uma das redes era capaz de responder a
requisições remotas de serviço).
No entanto, para que as modificações efetuadas no modelo pudessem ser
consideradas representativas, foi efetuada a validação do mesmo através do comparativo
de resultados obtidos durante execução do protótipo e do próprio modelo. Após a etapa
de validação o modelo foi verificado como correspondente ao protótipo e, portanto, nele
podem ser realizadas alterações cujos resultados são considerados condizentes com a
realidade.
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Algumas hipóteses, para as quais o protótipo não está preparado foram
executadas no modelo com o intuito de recolher algumas métricas e observar o
comportamento do sistema em novas situações. Para verificar como o protótipo se
comportaria, em um ambiente mais próximo ao real, foi escolhido um cenário com
variação na carga de clientes da rede (concorrentemente utilizando a rede). O número de
clientes em paralelo variou entre um e quarenta (a escolha por este número de clientes
aconteceu devido à representatividade deste número, uma vez que com quarenta clientes
já era possível demonstrar o que se desejava).
Os resultados mostraram que o fato dos P-Nodes tratarem somente uma
requisição por vez não é um gargalo para o sistema e que os tempos de enfileiramento
de requisição são quase desprezíveis. No entanto, a principal métrica obtida através da
simulação do modelo no TimeNET foi a probabilidade de composição de duas redes.
Conforme esperado, o procedimento de composição deve ser estável, ou seja,
uma vez que duas redes estão compostas a probabilidade de que exista um usuário
utilizando o serviço desta composição é de aproximadamente cem por cento. Isto
corrobora as expectativas do projeto e indica um fator importante: o processo de
decomposição de redes não deve ser executado imediatamente após a saída do último
usuário. Em geral deve-se esperar um tempo para decompor as redes, desta forma,
evitando o custoso processo de composições e decomposições.

6.2. Contribuições
As contribuições apresentadas pelo desenvolvimento deste trabalho são:
•

O desenvolvimento de um modelo em Redes de Petri que representa uma
implementação real e permite que as limitações do protótipo possam ser
extrapoladas. Bem como novos testes possam ser realizados rapidamente e com
redução de custos, por não demandarem uma nova implementação ou
modificação da existente.

•

A validação deste modelo é vista como uma significativa contribuição por
permitir que extrapolações possam ser executadas, e os resultados nestas
obtidos, considerados representativos em relação ao protótipo real.

•

Durante a confecção do modelo algumas características de projeto foram notadas
no protótipo do PBMAN, tais como a presença de um deadlock (ainda não
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corrigida no protótipo), falha na especificação de políticas que permitia que
qualquer usuário que deixasse a rede composta executasse o processo de
composição, independente se haviam outros usuários na rede ou não. Foram
realizadas mudanças nos P-Nodes para permitir que novas políticas pudessem
ser publicadas e, agora, duas redes passaram a ser capazes de receber requisições
de acesso de uma rede remota, o que antes não era possível.
•

O cenário de extrapolação dos dados demonstrou que uma característica
assumida pelo projeto (de que uma composição de redes é estável e não acontece
com freqüência) pode ser verificada, corroborando a tese defendida na
dissertação de [23].

6.3. Trabalhos Futuros
A confecção do modelo em RdP e sua validação abrem um leque de
possibilidades de testes antes difíceis de serem realizados. Algumas idéias para
trabalhos futuros incluem:
•

Elaboração de novos cenários para simulação
Através do modelo proposto é possível a realização de novos testes de forma

prática e rápida. Testar como se comportariam três redes que realizam composição é
uma possibilidade plausível. A carga de usuários também poderia ser aumentada para
verificação e medição de variáveis importantes para o sistema como o enfileiramento de
requisições. A disponibilidade das CPUs é outro fator que poderia ser mais
extensivamente atacado com o intuito de encontrar o limite máximo de suporte do
sistema.
•

Modificação do protótipo
Os testes realizados no modelo e as conclusões obtidas durante sua confecção

devem ajudar em melhorias implementadas ao protótipo do PBMAN, como a solução
de um deadlock detectado durante a elaboração do modelo e verificado no protótipo
durante as execuções dos experimentos.
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Apêndice A

Este apêndice demonstra com maiores detalhes as fórmulas utilizadas para a
medição dos resultados do modelo. Durante simulação do modelo algumas métricas
foram recolhidas e, através da combinação delas, os resultados que se desejava calcular
foram obtidos.
As métricas ilustravam o tempo que uma determinada requisição levava para ser
atendido, por isso, para cada tipo de requisição existe uma fórmula específica para
execução do cálculo. As métricas de start local (LSTART) e start remoto (RSTART)
são similares, assim como as fórmulas para obtenção do tempo de stop local (LSTOP) e
stop remoto (RSTOP). Os casos mais complexos e diferentes são as fórmulas para
obtenção do tempo de composição (COMP) e decomposição (DECOMP) de redes.
As variáveis LSTA, LSTO. RSTA e RSTO dizem respeito aos tempos obtidos
durante simulação do protótipo e descritos na Tabela 1. As expressões para obtenção da
esperança e probabilidade fazem uso de lugares presentes no modelo apresentado (onde
o x representa a rede sobre a qual se deseja calcular, 1 ou 2). A variável INT representa
o intervalo de tempo entre as requisições.
As expressões elaboradas foram as seguintes, com base nos conceitos de
métricas apresentados em 2.4.6:
•

LSTART
(E{TYPEx} + 1) * (LSTA)

•

LSTOP
(E{LFINIx} + 1) * (LSTO)

•

RSTART
(E{TYPEx} + 1) * (RSTA)

•

RSTOP
(E{RFINIx} + 1) * (RSTO)
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COMP

•

(E{TYPEx} + E{WSTx} + E{COMPOSINGx}) * (INT / P{SRCx > 0}
•

DECOMP

(E{RFINIx} + E{WSTPx} + E{DECOMPINGx}) * (INT / P{SRCx > 0}

